
 

 
    

 

                                           
ZP-17/20                                                                           Kraków,  07.08.2020r.       
 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym nr: ZP-

17/20: Dostawa dwóch  samochodów  dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

 

Do dnia 04.08.2020r. 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 obydwie  części postępowania. 

2. ASO MR Sp z o.o. Sp.K., Ul. Kielecka 68/70, 26-600 Radom. Wykonawca złożył ofertę na obydwie  części 

postępowania. 

 

Nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 

Nie odrzucono żadnej z ofert.  

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty -  część I:  

 

1.1.) 60% (do 6 punktów)  - Cena liczona proporcjonalnie, 

1.2.)  20% ( do 2 punktów) - Warunki gwarancji: Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji z dodatkowym limitem co 

najmniej 35 000 km rocznie na cały samochód  wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia gwarancyjne muszą być 

realizowane  w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu na terenie miasta Krakowa. 

1.3.)  10%  (1 punkt) – Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia. Do 3 tygodni od zawarcia umowy – 1pkt; do 4 

tygodni – 0,8 pkt; do 5 tygodni – 0,6 pkt; do 6 tygodni – 0,4pkt; do 7 tygodni – 0,2 pkt; do 9 tygodni  - 0 pkt.  9 tygodni 

to nieprzekraczalny czas realizacji dostawy przedmiotu zamówienia od zawarcia umowy.   

1.4.)  5% (0,5 punktu) - Ekologia: wykonawca, którego oferowany pojazd  bazowy ma najniższe*  zużycie paliwa w cyklu 

mieszanym wg WTLP otrzyma 0,5 punktu. Do oferty dołączyć obowiązkowo oficjalne materiały producenta pojazdu , 

które informują o zużyciu paliwa, 

1.5.)  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, 

1.6.)  3% (0,3 punktu)  -  Moc: wykonawca który zaoferuje samochód o mocy łącznej układu hybrydowego powyżej 180 

koni mechanicznych otrzyma 0, 3 punktu. (Sposób określenia mocy opisany był w Opisie przedmiotu zamówienia). 

 

2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty -  część II:  

 

2.1.) 60% (do 6 punktów)  - Cena liczona proporcjonalnie, 

2.2.)  20% ( do 2 punktów) - Warunki gwarancji: Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji z dodatkowym limitem co 

najmniej 35 000 km rocznie na cały samochód  wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia gwarancyjne muszą być 

realizowane  w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu na terenie miasta Krakowa. 

2.3.)  10%  (1 punkt) – Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia. Do 3 tygodni od zawarcia umowy – 1pkt; do 4 

tygodni – 0,8 pkt; do 5 tygodni – 0,6 pkt; do 6 tygodni – 0,4pkt; do 7 tygodni – 0,2 pkt; do 9 tygodni  - 0 pkt.  9 tygodni 

to nieprzekraczalny czas realizacji dostawy przedmiotu zamówienia od zawarcia umowy.   

2.4.)  5% (0,5 punktu) - Ekologia: wykonawca, którego oferowany pojazd  bazowy ma najniższe*  zużycie paliwa w cyklu 

mieszanym wg WTLP otrzyma 0,5 punktu. Do oferty dołączyć obowiązkowo oficjalne materiały producenta pojazdu , 

które informują o zużyciu paliwa, 

2.5.)  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, 

2.6.)  3% (0,3 punktu)  -  Moc: wykonawca który zaoferuje samochód o mocy łącznej układu hybrydowego powyżej 110 

koni mechanicznych otrzyma 0, 3 punktu. (Sposób określenia mocy opisany był 

 w Opisie przedmiotu zamówienia). 

 

*Spośród oferowanych pojazdów. 

 

 

 



Punktacja: 

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Guliński 

 

 

     Dyrektor RCKiK w Krakowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Część I Część II 
                                  Kryterium 

Wykonawca  
1.1.) 1.2.) 1.3.) 1.4.) 1.5.) 1.6.) 2.1.) 2.2.) 2.3.) 2.4.) 2.5.) 2.6.) 

F.H.U. Car-Bud 4,74 2 1 0 0 0,30 5,22 2 0,80 0,50 0 0,30 

Suma (pkt): 8,04 8,82 

ASO MR Sp z o.o. Sp. K. 6 0 0 0,50 0,20 0,30 6 0 1 0 0,20 0,30 

Suma (pkt): 7,00 7,50 


