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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 12 grudnia 2018 r. 
 BAK.WZP.26.45.2018.16  

 

 
 
Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę 1 sztuki pojazdu typu „Bus” do przewozu 
osób”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.45.2018. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na 
wstępie zamówienie publiczne za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez 
Wykonawcę: CTC Sp. z o. o., ul. Radoszowska, nr 1A, 41-707 Ruda Śląska.  
 
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XXII Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), tj. kryterium Cena z podatkiem VAT (C) - waga 60 pkt, 
kryterium Długość okresu gwarancji mechanicznej (G) - waga 25 pkt, kryterium Pojemność 
luków bagażowych w litrach (P) - waga 3 pkt, kryterium Wielkość zużywanej energii 
(w jednostkach MJ/km) (E) - waga 4 pkt, kryterium Wielkość emisji dwutlenku węgla 
(w jednostkach g/km) (D) - waga 4 pkt i kryterium Łączna wielkość emisji tlenków azotu, 
cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) (T) - waga 4 pkt. 
 
Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów: 93,94 obliczonych zgodnie z zasadami 
i ze wzorami opisanymi w punktach XXII.2.; XXII.3.; XXII.4.; XXII.5.; XXII.6.; XXII.7.; XXII.8.; 
XXII.9. SIWZ, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 
 

Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy 
Pzp: 
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Nr 

oferty 
 

Nazwa (firma), siedziba 
i adres Wykonawcy 

 

Cena brutto 
(z podatkiem VAT) 
zaoferowana przez 

Wykonawcę 
(w PLN) 

Ilość punktów 
w kryterium 

„Cena 
z podatkiem 

VAT (C)” 

Ilość punktów 
w kryterium 

„Długość okresu 
gwarancji 

mechanicznej (G)" 

Ilość punktów 
w kryterium 

„Pojemność luków 
bagażowych w 

litrach (P)" 

Ilość punktów 
w kryterium 
„Wielkość 

zużywanej energii 
(w jednostkach 

MJ/km) (E)" 

Ilość punktów 
w kryterium 
„Wielkość 

emisji 
dwutlenku 
węgla (w 

jednostkach 
g/km) (D)" 

Ilość punktów 
w kryterium 

„Łączna wielkość 
emisji tlenków 
azotu, cząstek 

stałych 
i węglowodorów 
niemetanowych 
(w jednostkach 

mg/km) (T)" 
 

Łączna 
liczba punktów 

(kolumna 
4+5+6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

UNI-TRUCK Sp. z o. o. 
ul. Aleja Zjednoczenia 

nr  128 
65-120 Zielona Góra 

 

292 986,00 PLN 58,92 

0,00  
(Wykonawca otrzymał zero 

punktów, ponieważ  
zaoferował wymagany 

minimalny okres gwarancji 
mechanicznej, za który 

otrzymuje się 0 punktów) 

3,00 4,00 

0,00 
(Wykonawca 
otrzymał zero 

punktów, ponieważ 
podał wymagane 
dane w zakresie 
przedmiotowego 
kryterium oceny 
ofert w innych 
jednostkach niż 

wymagane w SIWZ) 

0,00 
(Wykonawca otrzymał 

zero punktów, ponieważ 
podał wymagane dane w 
zakresie przedmiotowego 
kryterium oceny ofert w 
innych jednostkach niż 

wymagane w SIWZ) 

65,92 

2. 
CTC Sp. z o. o. 

ul. Radoszowska nr 1A 
41-707 Ruda Śląska 

287 697,00 PLN 60,00 25,00 3,00 1,94 4,00 

0,00 
(Wykonawca otrzymał 

zero punktów, ponieważ 
podał wymagane dane w 
zakresie przedmiotowego 
kryterium oceny ofert w 
innych jednostkach niż 

wymagane w SIWZ) 

93,94 

3. 
PROAUTO Maciej Król 
ul.  Dziewosłęby nr 7A 

04-403 Warszawa 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 
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Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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