ZP-16/20

Kraków, 10.07.2020r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym
nr: ZP-16/20:

Dostawa czterech samochodów
i Krwiolecznictwa w Krakowie

dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Do dnia 07.07.2020r. do godziny 10:00 wpłynęły oferty dwóch Wykonawców:
1. F.H.U. Car-Bud, ul. Ogródkowa 1/30, 20-067 Lublin. Wykonawca złożył ofertę na wszystkie części
postępowania.
2. Duda-Cars S.A. Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz. Ul. Ptasia 4, 60-319 Wrocław.
Wykonawca złożył ofertę na pierwszą cześć postępowania.
Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
Ofertę Wykonawcy F.H.U. Car-Bud odrzuca się w zakresie części II oraz III, gdyż zaoferowane samochody nie
spełniają opisu przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2, ustawy PZP treść
oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena nie podlegających odrzuceniu ofert na część pierwszą postępowania:
Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
1.) 60% (do 6 punktów) - Cena liczona proporcjonalnie.
2.) 20% (do 2 punktów) - Warunki gwarancji: Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji na cały samochód
wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia gwarancyjne na pojazd bazowy muszą być realizowane w
Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu bazowego na terenie miasta Krakowa.
3.) 10% (1 punkt) - Bezpłatny serwis gwarancyjny: za zaoferowanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych
przez cały okres trwania gwarancji wraz z wymianą niezbędnych płynów eksploatacyjnych Wykonawca
otrzyma 1 punkt. Świadczenia serwisu na pojazd bazowy muszą być realizowane w Autoryzowanej Stacji
Obsługi producenta pojazdu bazowego na terenie miasta Krakowa.
4.) 5% (0,5 punktu) - Ekologia: wykonawca, którego oferowany pojazd bazowy ma najniższe spośród badanych
ofert zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg WTLP otrzyma 0,5 punktu. Do oferty dołączyć obowiązkowo
oficjalne materiały producenta pojazdu , które informują o zużyciu paliwa.
5.) 2% (0,2 punktu) - Realizacja przedmiotu zamówienia z udziałem osób niepełnosprawnych: Wykonawca
otrzyma 0,2 punktu jeśli oświadczy że realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się z udziałem osób
niepełnosprawnych.
6.) 3% (0,3 punktu) - Moc: wykonawca który zaoferuje samochód o mocy powyżej 119 koni mechanicznych
otrzyma 0,3 punktu.

Punktacja:



F.H.U. Car-Bud: Kryterium 1.): 6 pkt., kryterium 2.): 2 pkt., kryterium 3.): 1 pkt., kryterium 4.): 0,5 pkt.,
kryterium 5.): 0,2 pkt., kryterium 6.): 0 pkt. Razem: 9,7 pkt.
Duda Cars S.A.: Kryterium 1.): 4,01 pkt., kryterium 2.): 0 pkt., kryterium 3.): 1 pkt., kryterium 4.): 0
pkt., kryterium 5.): 0,2 pkt., kryterium 6.): 0,3 pkt. Razem: 5,51 pkt.
Zamówienie na cześć I postępowania zostanie udzielone Wykonawcy F.H.U. Car-Bud.

Łukasz Guliński
Dyrektor RCKiK w Krakowie

