
 

 

 

 
 
 

Gdynia, dnia 08.10.2019 r. 
 

 
Nr sprawy: ZP/PN/02/2019 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa dwóch 
Ambulansów typu C oraz wyposażenia  

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: 
 
Część 1 
Auto – Form Distribution Sp. z o. o. 
ul. Inwestycyjna 5 
41-208 Sosnowiec 
Cena 755.757,60 zł brutto 
 

Uzasadnienie 
 
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ 
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Liczba punktów 
w kryterium 

Termin 
dostawy 

Liczba punktów 
w kryterium: 
parametry 
techniczne 

Łączna punktacja 

1. 
Auto – Form Distribution Sp. z o. o. 
ul. Inwestycyjna 5 
41-208 Sosnowiec 

60 0 20 80 

 
1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 

2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
 

3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 
Część 2 
Paramedica Polska Sp. z o. o., Sp. k. 
ul. Żołny 11 
02-815 Warszawa 
Cena 59.430,24 zł brutto 
 

Uzasadnienie 
 
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ 



 

 

 

 
 
 

 
Punktacja przyznana złożonym ofertom. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Liczba punktów w kryterium 
Termin dostawy 

Łączna punktacja 

1. 
Paramedica Polska Sp. z o. o., Sp. k. 
ul. Żołny 11 
02-815 Warszawa 

60 0 60 

 
1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni 
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
 
3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 
Część 3 
STRYKER POLSKA Sp. z o. o. 
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 
Cena 69.376,25 zł brutto 
 

Uzasadnienie 
 
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ 
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Liczba punktów w kryterium 
Jakość 

Łączna punktacja 

1. 
STRYKER POLSKA Sp. z o. o. 
ul. Poleczki 35 
02-822 Warszaw 

60 40 100 

 
1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni 
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
 
3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 
Część 4 
Paramedica Polska Sp. z o. o., Sp. k. 
ul. Żołny 11 
02-815 Warszawa 
Cena 18.250,08 zł brutto 
 

 



 

 

 

 
 
 

Uzasadnienie 
 
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ 
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Liczba punktów w kryterium 
Termin dostawy 

Łączna punktacja 

1. 
Paramedica Polska Sp. z o. o., Sp. k. 
ul. Żołny 11 
02-815 Warszawa 

60 40 100 

 
1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni 
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
2. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
 
3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 
 


