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Zielona Góra, dnia 26 lipca 2019 r. 
 
E.VI/UE/1/2019 
 
 
 
       Uczestnicy postępowania  
       o udzielenie zamówienia publicznego  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Dostawa pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego.”  
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania:  
  
1.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce: 

Cena brutto 13.239.720,00 PLN – 60 pkt. 

Warunki gwarancji i rękojmi 3 lata – 20 pkt 

Parametry techniczne 

Dodatkowa punktacja za zwiększony prześwit podwozia: [337 mm] – 5 pkt  

Dodatkowa punktacja za zwiększoną rezerwę masy: [13,8 %] – 5 pkt 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną pojemność zbiornika wodnego: [2505 l] – 0 pkt 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną moc silnika: [320 KM] – 5 pkt 

 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Zgodnie z IDW Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie 
podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.  Wykonawca MOTO-TRUCK Leszek Chmiel  
otrzymał najwyższą ilość punktów– 95  pkt (w kryteriach: cena brutto: 60pkt, warunki gwarancji: 20 pkt, parametry 
techniczne – 15 pkt) i jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.  
 
2.      Informacje o złożonych ofertach. 
Oferta Nr 1 

Nazwa i adres wykonawcy: 
MOTO-TRUCK Sp. z o.o.  
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270 

Cena brutto 13.239.720,00 PLN 

Warunki gwarancji i rękojmi 3 lata 

Parametry techniczne 

Dodatkowa punktacja za zwiększony prześwit podwozia: [337 mm] 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną rezerwę masy: [13,8 %] 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną pojemność zbiornika wodnego: [2505 l] 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną moc silnika: [320 KM] 

Oferta Nr 2 



 

 
 

Nazwa i adres wykonawcy: 
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o 
 ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała 

Cena brutto 14 937 858,00 PLN 

Warunki gwarancji i rękojmi 3 lata 

Parametry techniczne 

Dodatkowa punktacja za zwiększony prześwit podwozia: [304 mm] 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną rezerwę masy: [12,5 %] 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną pojemność zbiornika wodnego: [3000 l] 

Dodatkowa punktacja za zwiększoną moc silnika: [286 KM] 

 
3.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
LP Nazwa wykonawcy Cena Warunki gwarancji Parametry techniczne Razem (pkt) 

1 P U-H MOTO-TRUCK Leszek Chmiel  60 20 15 95,00 

2 Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. zo.o. 53,18 20 15 88,18 

 
Zgodnie z art.  94 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej(zawiadomienia przekazywane drogą elektroniczną), tj umowa może zostać 
zawarta nie wcześniej niż w dniu  7 sierpnia 2019r. 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych  „Dział VI Środki ochrony prawnej”. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


