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OU-IV.272.5.2021     Lublin, dnia 13 sierpnia 2021 r.

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PODSTAWIE ART. 253 

UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dot Dostawa samochodu hybrydowego na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej przy 

Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie - II; oznaczenia sprawy: OU-IV.272.5.2021, 

prowadzonym w trybie podstawowym (275 u. 1 Pzp), zostały złożone następujące oferty: 

Badając ofertę, Komisja Przetargowa postanowiła o poprawieniu oczywistej pomyłki 

rachunkowej, w taki sposób, że:

JEST:

Brutto: 178 669 zł /słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych/
Netto:  146 451,42 zł  /słownie:  sto  czterdzieści  sześć  tysięcy  czterysta pięćdziesiąt jeden  
złotych  42/100 groszy/
Podatek  VAT:  23%;  32  217,58  zł  /słownie:  trzydzieści  dwa  tysiące  dwieście  
siedemnaście  złotych  58/100 groszy/
POPRAWIA SIĘ NA:
Brutto: 180 135,25 zł /słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięć złotych/
Netto:  146 451,42 zł  /słownie:  sto  czterdzieści  sześć  tysięcy  czterysta pięćdziesiąt jeden  
złotych  42/100 groszy/
Podatek  VAT:  23%;  33 683,83  zł  /słownie:  trzydzieści  trzy  tysiące  sześćset  osiemdziesiąt  
trzy  złote  83/100 groszy/

Popełniona omyłka jest tutaj wynikiem niepoprawnie przeprowadzonych  działań  

arytmetycznych  i  stanowi  nieprawidłowy  wynik  uzyskany  z  błędnie  wykonanego 

rachunku.

Wykonawca Okres gwarancji Termin dostawy Cena brutto

AUTO PODLASIE Sp. z 

o.o. - Siedlce
36 msc 45 dni 178669 zł 
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W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że 

przedstawiona oferta spełnia warunki specyfikacji technicznej określonej w SWZ.

Stosownie do kryteriów oceny ofert przyznano punkty:

AUTO PODLASIE Sp. z o.o. - Siedlce w kryteriach: 

cena – 60 pkt.

okres gwarancji – 20 pkt.

termin dostawy – 20 pkt.

suma: 100 pkt. 

Kwota przedstawiona przez Wykonawcę najwyżej ocenionego przekroczyła 

wysokość  zabezpieczonych środków w budżecie tut. Urzęd. Zamawiający zdecydował o 

zwiększeniu środków na realizację zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o wyborze w przedmiotowym 

postępowaniu, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, jako najkorzystniejszej 

oferty: AUTO PODLASIE Sp. z o.o. - Siedlce

UZASADNIENIE:

Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania 

Zamawiającego określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą 

możliwą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny. Wykonawca wykazał brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Kinga Kasprzak
Dyrektor Biura Informatyki i Obsługi Urzędu
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