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Szczecin, dnia 04.08.2017 r. 

Nasz znak: EP/220/51/2017/11 
 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/51/2017, pn. Dostawa samochodu 
osobowego do 3,5 tony z wykonaną zabudową kontenerową, wraz z 
finansowaniem w formie leasingu operacyjnego dla SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy 
Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty w tym postępowaniu informuje, 

że: 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się 
kryterium: cena – 60 %, termin dostawy – 10 %, ekologia – 5%, gwarancja mechaniczna pojazdu-5%, gwarancja na 
zabudowę pojazdu – 5%, opłaty i prowizje leasingodawcy – 15% 
Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą. 

Nr oferty 
Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty  Ocena punktowa 

1 

Prime Car Management S.A. 
ul. Polanki 4 

80-308 Gdańsk  

259.294,24 zł brutto 

67,97 
w tym: 

cena – 36,08 
termin dostawy – 10 
ekologia – 4,89 
gwarancja mechaniczna pojazdu – 2 
gwarancja na zabudowę  - 1 
opłaty i prowizje - 14 

3 

mLeasing Sp. z o.o. 

ul. Ks. I. Skorupki 5 
00-963 Warszawa 

155.932,57 zł brutto 

87,50 
w tym: 

cena – 60 
termin dostawy – 5 
ekologia – 4,50 
gwarancja mechaniczna pojazdu – 2 
gwarancja na zabudowę  - 0 
opłaty i prowizje - 16 

Oferta nr 2 Wykonawcy mLeasing Sp. z o.o. jest zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych ofertą 
najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
Termin po upływie którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte 
Umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż w 6 dniu od przesłania (faksem lub drogą elektroniczną) 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a w przypadku konieczności wcześniejszego zawarcia umowy 
w terminie krótszym – zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy Pzp. 
                    

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
Małgorzata Usielska 
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