
 

 

Warszawa, 7 stycznia 2020 r. 

RA-2.23730.15.5.2020 

 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

pn. „Świadczenie usług przeglądów, obsługi  

technicznej (serwisowej) oraz napraw  

pojazdów służbowych będących w dyspozycji  

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, 

nr sprawy PN 40/20 

 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 
Szanowni Państwo, 
 
działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 z poźn. zm.) w związku z art. 86 ust. 3 i 4 ww. ustawy uprzejmie informuję, że: 

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, zabezpieczona 
w jego budżecie i podana bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosiła 300 000,00 zł brutto. 
Zestawienie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia w ramach poszczególnych jego części 
zawiera tabela poniżej. 

Nazwa części 
Kwota przeznaczona na 

sfinansowanie części 
(brutto) 

Część 1: Świadczenie kompleksowych usług przeglądów, obsługi technicznej 
(serwisowej) oraz napraw pojazdów samochodowych, samochodów osobowych 
i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz 
przyczepy przeznaczone dla tych samochodów; 

100 000,00 zł 

Część 2: Świadczenie kompleksowych usług przeglądów, obsługi technicznej 
(serwisowej) oraz napraw samochodów ciężarowych i autobusów oraz przyczep 
i naczep przeznaczonych do tych pojazdów. 

200 000,00 zł 
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W postępowaniu – w terminie do tego wyznaczonym – zostało złożonych trzy oferty. Po terminie do 
składania ofert, do Zamawiającego nie wpłynęły żadne oferty. 
Po stwierdzeniu nienaruszalności opakowań ofert zostały one otwarte w obecności członków Komisji 
Przetargowej Zamawiającego. 

Przewodniczący Komisji odczytał z ofert następujące informacje: 

Oferta nr 1 
Złożona przez: Autoryzowana Stacja Obsługi i Sprzedaży 

Samochodów Andrzej Duch 
ul. Wojska Polskiego 1a 
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 

Lp. 
Nazwa części zamówienia, której oferta 

dotyczy 
Informacje odczytane z oferty 

1. Część 1: Świadczenie kompleksowych 
usług przeglądów, obsługi technicznej 
(serwisowej) oraz napraw pojazdów 
samochodowych, samochodów 
osobowych i ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy 
przeznaczone dla tych samochodów 

Całkowita zryczałtowana cena 
roboczogodziny brutto 
(kryterium oceny ofert) 

48,50 zł 

Stały upust na materiały 
eksploatacyjne i części 
(kryterium oceny ofert) 

18% 

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy blacharsko-
lakierniczej 
(kryterium oceny ofert) 

3 dni robocze 

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy z wyłączeniem 
napraw blacharsko-lakierniczych 
(kryterium oceny ofert) 

2 dni robocze 

Długość okresu gwarancji na 
części zamienne 

25 miesięcy 

Długość okresu gwarancji i 
rękojmi na wykonane usługi 
(kryterium oceny ofert) 

25 miesięcy 

Warunki płatności 
Zgodnie 
z SIWZ 

 

Oferta nr 2 
Złożona przez: Towarowa 33 

ul. Towarowa 33 
00-869 Warszawa 

Lp. Nazwa części zamówienia, której oferta 
dotyczy 

Informacje odczytane z oferty 

1. Część 1: Świadczenie kompleksowych 
usług przeglądów, obsługi technicznej 
(serwisowej) oraz napraw pojazdów 
samochodowych, samochodów 
osobowych i ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy 
przeznaczone dla tych samochodów 

Całkowita zryczałtowana cena 
roboczogodziny brutto 
(kryterium oceny ofert) 

92,25 zł 

Stały upust na materiały 
eksploatacyjne i części 
(kryterium oceny ofert) 

0% 

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy blacharsko-
lakierniczej 
(kryterium oceny ofert) 

7 dni roboczych 
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Lp. 
Nazwa części zamówienia, której oferta 

dotyczy 
Informacje odczytane z oferty 

  

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy z wyłączeniem 
napraw blacharsko-lakierniczych 
(kryterium oceny ofert) 

2 dni robocze 

Długość okresu gwarancji na 
części zamienne 

24 miesiące 

Długość okresu gwarancji i 
rękojmi na wykonane usługi 
(kryterium oceny ofert) 

38 miesięcy 

Warunki płatności 
Zgodnie 
z SIWZ 

 
 

Oferta nr 3 
Złożona przez: Konik Truck Service Sp. z o.o. S.k. 

ul. Terespolska 82, Nowy Konik 
05-074 Halinów 

Lp. 
Nazwa części zamówienia, której oferta 

dotyczy 
Informacje odczytane z oferty 

1. Część 1: Świadczenie kompleksowych 
usług przeglądów, obsługi technicznej 
(serwisowej) oraz napraw pojazdów 
samochodowych, samochodów 
osobowych i ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy 
przeznaczone dla tych samochodów 

Całkowita zryczałtowana cena 
roboczogodziny brutto 
(kryterium oceny ofert) 

24,60 zł 

Stały upust na materiały 
eksploatacyjne i części 
(kryterium oceny ofert) 

30% 

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy blacharsko-
lakierniczej 
(kryterium oceny ofert) 

5 dni roboczych 

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy z wyłączeniem 
napraw blacharsko-lakierniczych 
(kryterium oceny ofert) 

3 dni robocze 

Długość okresu gwarancji na 
części zamienne 

24 miesiące 

Długość okresu gwarancji i 
rękojmi na wykonane usługi 
(kryterium oceny ofert) 

24 miesiące 

Warunki płatności Zgodnie 
z SIWZ 

2. Część 2: Świadczenie kompleksowych 
usług przeglądów, obsługi technicznej 
(serwisowej) oraz napraw samochodów 
ciężarowych i autobusów oraz przyczep i 
naczep przeznaczonych do tych 
pojazdów. 

Całkowita zryczałtowana cena 
roboczogodziny brutto 
(kryterium oceny ofert) 

123,00 zł 

Stały upust na materiały 
eksploatacyjne i części 
(kryterium oceny ofert) 

0% 

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy blacharsko-
lakierniczej 
(kryterium oceny ofert) 

5 dni roboczych 
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Lp. 
Nazwa części zamówienia, której oferta 

dotyczy 
Informacje odczytane z oferty 

  

Termin realizacji pojedynczej 
usługi naprawy z wyłączeniem 
napraw blacharsko-lakierniczych 
(kryterium oceny ofert) 

2 dni robocze 

Długość okresu gwarancji na 
części zamienne 

24 miesiące 

Długość okresu gwarancji i 
rękojmi na wykonane usługi 
(kryterium oceny ofert) 

24 miesiące 

Warunki płatności 
Zgodnie 
z SIWZ 

 
 

 


