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Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 
20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr113 poz. 759 ze zm. ) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - 
uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę samochodowych części zamiennych, akumulatorów i ogumienia do 
magazynu Zamawiającego w Lublinie przy ul. Bursaki 17.  rozstrzygnęło przetarg dokonując wyboru 
najkorzystniejszych ofert.

Do dnia 19-10-2011 r. do godz. 09:00 wpłynęło 05 ofert.
Komisja  przetargowa po  zapoznaniu  się  z  ofertami  dokonała  ich  wnikliwej  analizy  i  oceny,   zgodnie  z 
kryteriami ocen zawartymi w pkt. XVII SIWZ i wybrała nw oferty jako najkorzystniejsze na poszczególne 
części przetargu: 

Część I części zamienne – wpłynęły 3 oferty: 
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 
                        – oferta otrzymała 72,44 pkt.
Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 89,72 pkt.
Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.

Część II części zamienne – wpłynęły 3 oferty: 
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 
                        – oferta otrzymała 71,60 pkt.
Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 97,06 pkt.
Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.

Część III części zamienne – wpłynęły 3 oferty: 
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
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Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 
                        – oferta otrzymała 67,26 pkt.
Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 76,90 pkt.
Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.

Część IV części zamienne – wpłynęło 5 ofert: 
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 1  złożona przez  - AS-TRUCK Sp. J.,  A. Skarżyńska, K. Norberciak,  
                      A.  Skarżyński,  ul. Wał Miedzeszyński 216, 04-866 Warszawa
                        – oferta otrzymała 73,55 pkt. 
Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 
                        – oferta otrzymała 78,88 pkt.
Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 94,32 pkt.

Natomiast Oferta Nr 2  złożona przez Sklep Sprinter Grzegorz Krajewski, Garbów II 149 C, 21-080 
Garbów, odrzucić zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca nie złożył oferty na wymaganym przez Zamawiającego formularzu ofertowym a tym samym nie 
zobowiązał się do wykonania zamówienia przez okres 1 roku,  nie zobowiązał się do udzielenia gwarancji na 
przedmiot  zamówienia,  nie  zaakceptował  projektu  umowy i  warunków  płatności  w  niej  zawartych,  nie 
oświadczył  czy sam wykona zamówienie,  nie  wskazał  przez  jaki  okres  będzie  związany zaproponowaną 
ofertą. 

Część V części zamienne – wpłynęły 3 oferty: 
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 
                        – oferta otrzymała 63,45 pkt.
Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 82,43 pkt.
Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.

Część VI części zamienne – wpłynęły 3 oferty: 
Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 
                        – oferta otrzymała 85,43 pkt.
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 81,13 pkt.
Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.

Część VII części zamienne – wpłynęło 5 ofert: 
Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 



                        – oferta otrzymała 100,00 pkt. 
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 1  złożona przez  - AS-TRUCK Sp. J.,  A. Skarżyńska, K. Norberciak,  
                      A.  Skarżyński,  ul. Wał Miedzeszyński 216, 04-866 Warszawa
                        – oferta otrzymała 92,24 pkt.
Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 86,36 pkt.
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 88,44 pkt.

Natomiast Oferta Nr 2  złożona przez Sklep Sprinter Grzegorz Krajewski, Garbów II 149 C, 21-080 
Garbów, odrzucić zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca nie złożył oferty na wymaganym przez Zamawiającego formularzu ofertowym a tym samym nie 
zobowiązał się do wykonania zamówienia przez okres 1 roku,  nie zobowiązał się do udzielenia gwarancji na 
przedmiot zamówienia, nie zaakceptował projektu umowy i warunków płatności w niej zawartych, nie 
oświadczył czy sam wykona zamówienie, nie wskazał przez jaki okres będzie związany zaproponowaną 
ofertą. 

Część VIII akumulatory  – wpłynęły 3 oferty: 
Oferta Nr 3  złożona przez  - AUTO EURO S. A., ul. Nałkowskich 5, 20-470 Lublin, 
                        – oferta otrzymała 100,00 pkt.
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała maksymalną ilość punktów.

Oferta Nr 4  złożona przez  - FOTA S. A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia,
                        – oferta otrzymała 76,65 pkt.
Oferta nr 5 złożona przez  - INTER CARS  S. A. ,  ul. Powsińska 64,  02-903 Warszawa 
                – oferta otrzymała 58,81 pkt.
Wykonawcy, którzy złożyli powyższe oferty nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ich oferty nie zostały odrzucone.

Część IX ogumienie  – wpłynęło 0 ofert: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia w części 9 unieważnić zgodnie z art.  93 ust.  1 pkt 1 ustawy Pzp, 
ponieważ do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. 

O terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany w terminie późniejszym.
Dziękujemy za udział w procedurze przetargowej.

      

ZATWIERDZIŁ
                  Dyrektor
             Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks: (81) 533-78-00
ilość stron ..................................................
data otrzymania ..........................................
pieczęć i podpis adresata ............................

       


	WOJEWÓDZKIE  POGOTOWIE  RATUNKOWE  
	SP ZOZ W LUBLINIE

