Znak sprawy: BS/RP/PK/203/002/20
Szczecin, dnia 09.12.2020 r.
informacja na stronę internetową
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego kompletnego od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego o napędzie spalinowo-elektrycznym –
typu PLUG IN – 1 sztuka”
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje o:
1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy)
złożonej przez Wykonawcę:
PORSCHE INTER AUTO Polska Sp. z o.o.
ul. Sekundowa 1
02-178 Warszawa
za cenę brutto: 184.400,00 zł
Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu
i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą
ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia
z postępowania.
Uzasadnienie prawne: stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Zamawiający, wybrał ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz). Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w rozdz. XI siwz.
1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy):
Nr oferty

1
PORSCHE INTER AUTO Polska Sp. z o.o.

Wykonawca

ul. Sekundowa 1
02-178 Warszawa

Liczba punktów wg kryterium cena

60,00

Maksymalna moc netto silnika spalinowego

15,00
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Maksymalna moc netto silnika elektrycznego
Emisja dwutlenku węgla w trybie mieszanym
(CO2)
Łączna ilość punktów

15,00
10,00
100,00

1.3) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 ustawy): Zamawiający
nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);
1.4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy):Zamawiający
nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie
określonym w art. 102 ustawy.

