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                                                   Poznań, 2016-05-10 
 

 
   

 
  

 
 

Wykonawcy ubiegający się 
 o udzielenie zamówienia 
 
 

INFORMACJA 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 

publicznego na świadczenie usług obsługi technicznej oraz napraw bieżących pojazdów służbowych 
użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendę Miejską Policji  
w Poznaniu 

 
 
 

Informuję1, iż w dniu 10.05.2016 r. Zamawiający:  
1) W Części nr 1 „Samochody osobowe marki FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA” unieważnił2 postępowanie w 

zakresie określonym dla tej części ze względu na to, iż nie została złożona żadna oferta. 
 

2) W Części nr 2 „Samochody osobowe marki AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN” dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez Wykonawcę:   
Firma Usługowo-Handlowa AUTO PAUL Stanisław Paul, ul. Rynkowa 20a, 62-081 Przeźmierowo. 

 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu. Oferta tego 
Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów - 94,97, które stanowią sumę punktów uzyskanych w 
określonych przez Zamawiającego kryteriach, w tym: 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium A „wartość olejów silnikowych”  - 8,54, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium B „cena roboczogodziny” - 20,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium C „wartość części zamiennych” - 35,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium D „upust na części zamienne” - 30,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium E „czasochłonność jednej obsługi technicznej” - 1,43. 

 

Oferty innych Wykonawców podlegające ocenie: 
DELIK S. C. Jan Delik, Małgorzata Delik, Piotr Delik, ul. Składowa 17, 62-081 Przeźmierowo - suma 
uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach  - 72,74, w tym: 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium A „wartość olejów silnikowych”  - 10,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium B „cena roboczogodziny” - 11,31, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium C „wartość części zamiennych” - 31,43, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium D „upust na części zamienne” - 15,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium E „czasochłonność jednej obsługi technicznej” - 5,00. 

 
3) W Części nr 3 „Samochody osobowe marki KIA, HYUNDAI” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, 

która została złożona przez Wykonawcę:   
Grupa KARLIK Sp. J., ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań. 

 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu. Oferta tego 
Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów - 83,79, które stanowią sumę punktów uzyskanych w 
określonych przez Zamawiającego kryteriach, w tym: 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium A „wartość olejów silnikowych”  - 5,20; 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium B „cena roboczogodziny” - 19,24; 

                                                           
1 podstawa prawna - art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 
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 liczba uzyskanych punktów w kryterium C „wartość części zamiennych” - 26,85; 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium D „upust na części zamienne” - 30,00; 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium E „czasochłonność jednej obsługi technicznej” - 2,50. 

 

Oferty innych Wykonawców podlegające ocenie: 
DELIK S. C. Jan Delik, Małgorzata Delik, Piotr Delik, ul. Składowa 17, 62-081 Przeźmierowo - suma 
uzyskanych punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach  - 78,75, w tym: 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium A „wartość olejów silnikowych”  - 10,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium B „cena roboczogodziny” - 20,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium C „wartość części zamiennych” - 35,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium D „upust na części zamienne” - 10,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium E „czasochłonność jednej obsługi technicznej” - 3,75. 

 
MARVEL Sp. z o. o., ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź - suma uzyskanych punktów w określonych przez 
Zamawiającego kryteriach  - 62,24, w tym: 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium A „wartość olejów silnikowych”  - 5,16, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium B „cena roboczogodziny” - 19,16, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium C „wartość części zamiennych” - 14,93, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium D „upust na części zamienne” - 18,00, 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium E „czasochłonność jednej obsługi technicznej” - 5,00. 

 
4) W Części nr 4 „Samochody osobowe innych marek” unieważnił3 postępowanie w zakresie określonym dla 

tej części ze względu na to, iż nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 
 

5) W Części nr 5 „Samochody typu furgon marki MERCEDES” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, 
która została złożona przez Wykonawcę:   
MB Poznań Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Samochodów Ciężarowych i Dostawczych  Mercedes-Benz, 
ul. Gottlieba Daimlera 5, 62-052 Komorniki. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta tego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożona do tej części. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a 
oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu. Oferta tego Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość 
punktów - 100,00, które stanowią sumę punktów uzyskanych w określonych przez Zamawiającego 
kryteriach, w tym: 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium A „wartość olejów silnikowych”  - 10,00; 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium B „cena roboczogodziny” - 20,00; 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium C „wartość części zamiennych” - 35,00; 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium D „upust na części zamienne” - 30,00; 
 liczba uzyskanych punktów w kryterium E „czasochłonność jednej obsługi technicznej” - 5,00; 

 
6) W Części nr 6  „Samochody typu furgon innych marek”  unieważnił4 postępowanie w zakresie określonym 

dla tej części ze względu na to, iż nie została złożona żadna oferta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń 
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4 podstawa prawna - patrz 2 


