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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dot. postępowania: AG.I.272.1.17..2011 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup dwóch 
samochodów ci ężarowych dla Świętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Kielcach ”  
 
Wybór najkorzystniejszej oferty:  za najkorzystniejszą ofertę uznano: 

1) w części I - ofertę nr 1 złożoną przez: REN-CAR Spółka z o.o., ul. Gliwicka 190,  
44-207 Rybnik;  
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 99.630,00 zł brutto. 

2) w części II - ofertę nr 3 złożoną przez: FOLWARK Arkadiusz i Wojciech Grzywna 
Spółka Jawna, ul. G. Morcinka, 25-332 Kielce;  
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 128.000,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferty uznane za najkorzystniejsze uzyskały spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów 
przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium. 
Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość 
punktów: 
Nr 
oferty Firma, nazwa oraz adres Liczba punktów otrzymanych 

w kryterium „cena” 
    

1 REN-CAR Spółka z o.o., ul. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik  
W części I – 100,00 
W części II - ------- 

2 
AUTO CENTRUM – LIS Sp. Jawna, Autoryzowany 
Dystrybutor Stefan i Lidia Lis, ul. Częstochowska 211,  
62-800 Kalisz 

W części I – 91,43 
W części II - ------ 

3 
FOLWARK Arkadiusz i Wojciech Grzywna Spółka Jawna, 
ul. G. Morcinka, 25-332 Kielce  

W części I - --------- 
W części II – 100,00 

4 
AUTO-SKAR Spółka z o.o., ul. Radomska 164,  
25-451 Kielce 

W części I – 98,90 
W części II - ------ 

 
2)  Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem: 
      W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców. 
3)  Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem: 
       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert. 
4)  Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  
       publicznego może być zawarta: 

   Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 07.07.2011 r. zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2  
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 


