Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 mikrobusów i 1 autobusu –
2 części, nr sprawy 31/ZP/14
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą
W wyniku dokonania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału oraz badania i oceny ofert złoŜonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 mikrobusów i 1 autobusu – 2 części, nr sprawy 31/ZP/14, komisja przetargowa proponuje:
 wybór w części I – 6 (sześć) samochodów osobowych 9 miejscowych – mikrobusów, oferty nr 3 Wykonawcy:
„Benepol” Sp. z o.o., ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn, cena: 1.150.542,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy
pięćset czterdzieści dwa 00/100) jako najkorzystniejszej.
 wybór w części II – 1 (jeden) autobus – 47 miejscowy, oferty nr 2 Wykonawcy:
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn, cena: 1.162.187,64 zł brutto (słownie złotych: jeden
milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem 64/100) jako najkorzystniejszej.
Uzasadnienie:
W części I przedmiotowego postępowania – 6 (sześć) samochodów osobowych 9 miejscowych – mikrobusów, oferta wyŜej
wymienionego Wykonawcy zawiera najkorzystniejszy bilans wszystkich kryteriów oceny ofert (największą ilość punktów uzyskanych w oparciu
o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, kryterium oceny ofert), spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu. Punktacja przyznana ofercie ww. Wykonawcy w kaŜdym kryterium oceny ofert wynosi: cena – 70,00 pkt., koszt zuŜycia energii –
9,09 pkt., koszt emisji CO2 (dwutlenku węgla) – 9,01 pkt., koszt emisji NOX (tlenków azotu) – 4,00 pkt., koszt emisji THC (węglowodorów) –
3,75 pkt., koszt emisji PM (cząstek stałych) – 2,00 pkt. Łączna punktacja oferty Wykonawcy „Benepol” Sp. z o.o. wynosi 97,86 pkt.
Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu, w części I – 6 (sześć) samochodów osobowych 9 miejscowych –
mikrobusów, kryteriami oceny ofert były: cena – 70 %, koszt zuŜycia energii – 10 %, koszt emisji CO2 (dwutlenku węgla) – 10 %, koszt emisji
NOX (tlenków azotu) – 4 %, koszt emisji THC (węglowodorów) – 4 %, koszt emisji PM (cząstek stałych) – 2 %.
W części II przedmiotowego postępowania – 1 (jeden) autobus – 47 miejscowy, oferta wyŜej wymienionego Wykonawcy jest jedyną
waŜną ofertą. Punktacja przyznana ofercie ww. Wykonawcy w kaŜdym kryterium oceny ofert wynosi: cena – 70,00 pkt., zuŜycie energii (ZE) –
10,00 pkt., emisja dwutlenku węgla (ECO2) – 10,00 pkt., emisja tlenków azotu (ENOX) – 4,00 pkt., emisja węglowodorów (ETHC) – 4,00 pkt.,
emisja cząstek stałych (EPM) – 2,00 pkt. Łączna punktacja oferty Wykonawcy MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. wynosi 100,00 pkt.
Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu, w części II – 1 (jeden) autobus – 47 miejscowy, kryteriami oceny
ofert były: cena (C) – 70 %, zuŜycie energii (ZE) – 10 %, emisja dwutlenku węgla (ECO2) – 10 %, emisja tlenków azotu (ENOX) – 4 %, emisja
węglowodorów (ETHC) – 4 %, emisja cząstek stałych (EPM) – 2 %.
Streszczenie oceny i porównania ofert
Część I – 6 (sześć) samochodów osobowych 9 miejscowych – mikrobusów
Nr
oferty

1

3

4

Liczba pkt. w kryterium:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Przemysław Sztukiert
R&D Consulting Przemysław Sztukiert
Al. Solidarności 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
„Benepol” Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43a
10-410 Olsztyn
Auto-Hit S.A.
ul. Oświęcimska 323
43-100 Tychy

cena – 70 %

koszt zuŜycia koszt emisji
energii – 10 % CO2 – 10 %

koszt emisji
NOX – 4 %

koszt emisji koszt emisji
THC – 4 % PM – 2 %

Razem
pkt.

64,57

9,09

9,01

4,00

4,00

2,00

92,68

70,00

9,09

9,01

4,00

3,75

2,00

97,86

64,19

10,00

10,00

3,63

3,86

0,38

92,06

Część II – 1 (jeden) autobus – 47 miejscowy
Nr
oferty
2

Liczba pkt. w kryterium:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9 Wolica
05-830 Nadarzyn

cena – 70 %

70,00

zuŜycie
emisja CO2
energii – 10 %
– 10 %

10,00

10,00

emisja NOX – emisja THC
4%
– 4 %,

4,00

4,00

emisja PM
–2%

2,00

Razem
pkt.
100,00

Nr sprawy: 31/ZP/14

