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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Zakup i dostawę  fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (Postępowanie nr ZP-2/2015). 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamówień  publicznych" (Dalej: uPzp) informuje, iż  w prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę  
fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. (Postępowanie nr ZP-2/2015) złożono następującą  ofertę: 

L.P. Nazwa i adres wykonawcy 

1. 

AUTO WIMAR Sp. z o. o. sp.k. 

ul. Modlińska 224 

03-119 Warszawa 

Zamawiający dokonał  czynności badania i oceny ofert stwierdzając w jej wyniku, iż: 
1) Wykonawca biorący udział  w postępowaniu nie podlega wykluczeniu. 
2) Oferta nie podlega odrzuceniu. 
3) Stosując określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Zamawiający, 

dokonał  następującej oceny oferty: 

NR 

OFERTY 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

Ocena 
punktowa 

w kryterium 
CENA 

Ocena punktowa 
w kryterium ilość  

autoryzowanych stacji obsługi 
na terenie województwa 

mazowieckiego 

Końcowa ocena 
punktowa 

1. 

AUTO WIMAR 

Sp. z o. o. sp.k. 

ul. Modlińska 224 

03-119 Warszawa 

80 20 100 

4) W związku z powyższym Zamawiający dokonał  wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej 
przez Wykonawcę  — AUTO WIMAR Sp. z o. o. sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa. 

UZASADNIENIE PRAWNE 
art. 91 ust. 1 uPzp 
Zamawiający wybiera ofertę  najkorzystniejszą  na podstawie kryterium oceny ofert określonego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE  
— Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn.zm. 
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- Oferta jest zgodna ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Wybrana oferta otrzymała najwyższą  ocenę  punktową  w określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia kryterium oceny ofert jakim były: cena brutto za realizację  
zamówienia oraz ilość  autoryzowanych stacji obsługi na terenie województwa 

mazowieckiego. 

Zamawiający informuje, iż  umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie 

określonym zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a uPzp. 

PCA PREZESA 

(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona) 

Otrzymują: 

I. 	AUTO WIMAR Sp. z o. o. sp.k. 
2. Strona Internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń  Zamawiającego 
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