
 

 

 
    

BIURO FINANSÓW 

        Warszawa, dnia  15.11.2017 r.        
CBA/F-WZP/2535/2017 

 
 
Do uczestników postępowania   

 

     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
ograniczonego na serwis samochodów służbowych CBA na terenie miasta Warszawa,  nr sprawy 
19/>PU/2017/EMi 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.  – ustawa) informuję, że                
w przedmiotowym postępowaniu: 

 
1. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 
Oferta nr 1  

 
Autoparts Sp. z o.o.,  
ul. Jagiellońska 92, 00-992 Warszawa 
 

Ceny zaoferowane przez Wykonawcę: 

1) zryczałtowana cena roboczogodziny pracy mechanik, elektryka, wulkanizatora  120,54 zł 
brutto,  

2) zryczałtowana cena za holowania pojazdu w granicach administracyjnych miasta 180,00 zł 
brutto   

3) zryczałtowana cena za 1 km holowania pojazdu poza granicami administracyjnymi miasta 
4,00 zł brutto  

4) zryczałtowana cena za wymianę i wyważania jednego kompletu opon 90,00 zł brutto   
5) zryczałtowana cena za sezonowe przechowywanie jednego kompletu opon 10,00 zł brutto  
6) wysokość rabatu na materiały i części zamienne oryginalne  10 %   
7) wysokość rabatu na materiały i części zamienne będące zamiennikami części oryginalnych  

20 %    

 

Uzasadnienie wyboru – wybrano ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:  
1. Autoparts Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 92, 00-992 Warszawa 
2. Auto-Fix Laskowski Sp. j., Al. Krakowska 11, 02-183 Warszawa 

 
 



 

 

Streszczenie oceny ofert i porównania ofert z punktacją przyznaną Wykonawcom  
w kryterium:  
1) Kryterium A – zryczałtowana cena roboczogodziny pracy mechanik, elektryka, 

wulkanizatora, którego znaczenie wynosi 25%.  
 

2) Kryterium B – zryczałtowana cena za holowanie pojazdu w granicach 
administracyjnych miasta, którego znaczenie wynos 5%.  
 

3) Kryterium C – zryczałtowana cena za 1 km holowania pojazdu poza granicami 
administracyjnymi miasta, którego znaczenie wynos 5%.  

 
4) Kryterium D - zryczałtowana cena za wymianę i wyważania jednego kompletu opon, 

którego znaczenie wynos 4% 
 

5) Kryterium E - zryczałtowana cena za sezonowe przechowywanie jednego kompletu 
opon, którego znaczenie wynos 4% 
 

6) Kryterium F - wysokość rabatu na materiały i części zamienne oryginalne, którego 
znaczenie wynos 10%   
 

7) Kryterium G - wysokość rabatu na materiały i części zamienne będące 
zamiennikami części oryginalnych, którego znaczenie wynos 45% 
 

8) Kryterium H - Okres gwarancji na wymienione części, którego znaczenie wynos 2% 
 
 

L.p. Kryterium 
 

Oferta nr 1 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny pracy 
mechanik, elektryka, wulkanizatora 

25 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu w 
granicach administracyjnych miasta 

5 

3 zryczałtowana cena za 1 km holowania pojazdu 
poza granicami administracyjnymi miasta 

5 

4 zryczałtowana cena za wymianę i wyważania 
jednego kompletu opon 

4 

5 zryczałtowana cena za sezonowe 
przechowywanie jednego kompletu opon 

4 

6 wysokość rabatu na materiały i części zamienne 
oryginalne 

10 

7 wysokość rabatu na materiały i części zamienne 
będące zamiennikami części oryginalnych 

45 

8 Okres gwarancji na wymienione części 2 

 
Łączna ilość punktów 

 
100 

 
 

Dyrektor Biura Finansów 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

 
Daniel Art 

 


