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ZP-2380-471-80/4050/2018       Katowice, dn. 19.12.2018 r. 
 
          egz. pojedynczy 
 
 

Wykonawcy - zgodnie z rozdzielnikiem 
umieszczono na stronie internetowej 
zamawiającego 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
DLA ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2 

 
 

 W oparciu o art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup  10 pojazdów samochodowych nieoznakowanych typu kombi-van”, w wyniku którego: 
 
 
1. dla zadania nr 1 i zadania nr 2 
 wybrano ofertę 001 złożoną przez:  FCA POLAND S.A. ul. Grażyńskiego 141 43-300 Bielsko-Biała  
 

uzasadnienie wyboru:   wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał  
      najwyższą ilość punktów w ocenie kryteriów określonych  
      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

2. Do niniejszego postępowania złożono 1 ofertę 
Wykonawcy  

 
Kryterium Oferta 001 

FCA POLAND S.A. 
ul. Grażyńskiego 141 
43-300 Bielsko-Biała 

 Zadanie 1 Zadanie 2 

Cena 308 730,00 zł 319 800,00 zł 

Masa pojazdu bazowego 1 415 kg 1 415 kg 

Maksymalna moc silnika netto 70 kW 70 kW 

współczynnik masy pojazdu 
bazowego do maksymalnej mocy 

silnika netto 

20,21 kg/kW 20,21 kg/kW 

Pojemność skokowa silnika 1368 cm3 1368 cm3 

Prędkość maksymalna 161 km/h 161 km/h 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Gwarancja na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne pojazdu, na którym 
wykonano zabudowę 

24 miesiące 24 miesiące 

Gwarancja na powłokę lakierniczą 36 miesięcy 36 miesięcy 

Gwarancja na perforację elementów 
nadwozia 

92 miesięcy 92 miesięcy 

Termin wykonania zamówienia Zgodnie z oświadczeniem 
złożonym na formularzu 

ofertowym 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym 
na formularzu ofertowym 

Warunki płatności Zgodnie z oświadczeniem 
złożonym na formularzu 

ofertowym 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym 
na formularzu ofertowym 
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3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Wykonawcy  
 

Kryterium Oferta 001 
FCA POLAND S.A. 
ul. Grażyńskiego 141 
43-300 Bielsko-Biała 

 Zadanie 1 Zadanie 2 

Cena 308 730,00 zł 319 800,00 zł 

Ilość pkt 60,00 pkt 60,00 pkt 

współczynnik masy pojazdu 
bazowego do maksymalnej mocy 

silnika netto 

20,21 kg/kW 20,21 kg/kW 

Ilość pkt 25,00 pkt 25,00 pkt 

Pojemność skokowa silnika 1368 cm3 1368 cm3 

Ilość pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 

Prędkość maksymalna 161 km/h 161 km/h 

Ilość pkt 5,00 pkt 5,00 pkt 

Suma punków 100,00 pkt  100,00 pkt 

 
4. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy 
 
5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
 
6. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta bez 

zachowania terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji drogą elektroniczną,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
Egz. nr 1 - a/a,  Wykonawcy - e-mailem i pocztą, zamieszczono na stronie BIP KWP w Katowicach 


