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egz. pojedynczy

rozesłano, umieszczono na stronie internetowej
wg. rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W oparciu  o  art.  92  ust.  2  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  Komenda  Wojewódzka  Policji
w Katowicach  zawiadamia,  że  rozstrzygnięto  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:
„Zakup pojazdów osobowych”, w wyniku którego:
1. dla zadania nr 1, nr 2 i nr 3 wybrano ofertę nr 001 złożoną przez: „WAWROSZ” Sp. j. 

ul. Warszawska 158
43-300 Bielsko-Biała 

dla zadania nr 1 cena brutto: 167 300,00 zł
dla zadania nr 2 cena brutto: 110 800,00 zł
dla zadania nr 3 cena brutto: 102 300,00 zł

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

2. do niniejszego postępowania złożono dwie oferty:
Oferta nr …/Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy

001
„WAWROSZ” Sp. j. 
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Warszawska 158

002
MM Cars Sp. z o.o. 
40-271 Katowice
ul. Lotnisko 81

Zadanie nr 1 - pojazd osobowy nieoznakowany
Cena oferty zł brutto 167 300,00 zł brutto 144 500,00 zł brutto
współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do 
maksymalnej mocy silnika netto 

9,55 kg/kW. 1624

zużycie energii 2,72 (MJ/km) 2,72 (MJ/km)
emisja zanieczyszczeń - emisja dwutlenku węgla (CO2) 197 (g/km) 197 (g/km)
Gwarancja
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu na którym wykonano zabudowę
b) na powłokę lakierniczą 
c) na perforację elementów nadwozia 

a) 24miesiące

b) 24 miesiące
c) 144 miesiące

a) 24 miesiące

b) 36 miesięcy
c) 144 miesiące

pojazd marki
model 
w wersji wyposażeniowej 

SUBARU
FORESTER XT
PLATINUM

SUBARU
FORESTER XT
COMFORT

Zadanie nr 2 - pojazd osobowy nieoznakowany
Cena oferty zł brutto 110 800,00 zł brutto 109 500,00 zł brutto
współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do 
maksymalnej mocy silnika netto 

13,23 kg/kW 1410

zużycie energii 2,08 (MJ/km) 2,08 (MJ/km)
emisja zanieczyszczeń - emisja dwutlenku węgla (CO2) 151 (g/km) 151 (g/km)
Gwarancja
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu na którym wykonano zabudowę
b) na powłokę lakierniczą 
c) na perforację elementów nadwozia 

a) 24 miesiące

b) 24 miesiące
c) 144 miesiące

a) 24 miesiące

b) 36 miesięcy
c)144 miesiące

pojazd marki
model 
w wersji wyposażeniowej 

SUBARU
XV
COMFORT.

SUBARU
XV
COMFORT

Zadanie nr 3 - pojazd osobowy oznakowany o podwyższonych parametrach
Cena oferty zł brutto 102 300,00 zł brutto
współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do 
maksymalnej mocy silnika netto

9,24 kg/kW.

zużycie energii 2,368 (MJ/km)
emisja zanieczyszczeń - emisja dwutlenku węgla (CO2) 174 (g/km)
Gwarancja
a) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu na którym wykonano
b) na powłokę lakierniczą
c) na całość zabudowy 
d) na oznakowanie pojazdu 
e) na perforację elementów nadwozia 

a) 24 miesiące

b) 24 miesiące
c) 24 miesiące
d) 60 miesiące
e) 144 miesiące

pojazd marki
model 
w wersji wyposażeniowej 

OPEL
INSIGNIA SPORTS TOURER
EDITION
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3. streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr …/Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

001
„WAWROSZ” Sp. j. 
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Warszawska 158

Liczba pkt 002
MM Cars Sp. z o.o. 
40-271 Katowice ul. 
Lotnisko 81

Liczba pkt

Zadanie nr 1
Cena oferty zł brutto - 60 % 167 300,00 zł brutto 60 pkt 144 500,00 zł brutto - pkt
współczynnik masy pojazdu gotowego
do jazdy do maksymalnej mocy silnika
netto - 20 %

9,55 kg/kW. 20,00 pkt 1624 - pkt

zużycie energii - 15 % 2,72 (MJ/km) 15,00 pkt 2,72 (MJ/km) - pkt
emisja zanieczyszczeń - emisja 
dwutlenku węgla (CO2) - 5 %

197 (g/km) 5,00 pkt 197 (g/km) - pkt

Suma punktów uzyskanych ze 
wszystkich kryteriów

100,00 pkt - pkt

Zadanie nr 2
Cena oferty zł brutto
60 %

110 800,00 zł brutto 60,00 pkt 109 500,00 zł brutto - pkt

współczynnik masy pojazdu gotowego
do jazdy do maksymalnej mocy silnika
netto - 20 %

13,23 kg/kW 20,00 pkt 1410 - pkt

zużycie energii - 15 % 2,08 (MJ/km) 15,00 pkt 2,08 (MJ/km) - pkt
emisja zanieczyszczeń - emisja 
dwutlenku węgla (CO2) - 5 %

151 (g/km) 5,00 pkt 151 (g/km) - pkt

Suma punktów uzyskanych ze 
wszystkich kryteriów

100,00 pkt - pkt

Zadanie nr 3
Cena oferty zł brutto
60 %

102 300,00 zł brutto 60,00 pkt

współczynnik masy pojazdu gotowego
do jazdy do maksymalnej mocy silnika
netto - 20 %

9,24 kg/kW. 20,00 pkt

zużycie energii - 15 % 2,368 (MJ/km) 15,00 pkt
emisja zanieczyszczeń - emisja 
dwutlenku węgla (CO2) - 5 %

174 (g/km) 5,00 pkt

Suma  punktów  uzyskanych  ze
wszystkich kryteriów

100, 00 pkt

4. Zgodnie z art. 94.ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po
upływie 5 dni od otrzymania niniejszej informacji.

Wyk. w 1 egz. BB
Egz. nr 1 - a/a, zamieszczono w BIP KWP w Katowicach
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