
        
  

   BIURO FINANSÓW                                                                           

Do uczestników postępowania 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
ograniczonego  na serwis samochodów służbowych CBA, nr sprawy 50/>PU/2018/EMi 

 

 

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający poniżej przekazuję zbiorcze 

zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu:  

 
ZADANIE nr 1 – Warszawa 
Oferta nr 2 
Autoparts Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 92, 00-992 Warszawa 

 

L.p. Zaoferowane ceny 
 

Oferowana cena PLN brutto 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny pracy mechanik, 
elektryka, wulkanizatora 

 
123,00 zł 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu w granicach 
administracyjnych miasta 

 
180,00 zł 

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

 
6,00 zł 

 
4 

zryczałtowana cena za wymianę i wyważania jednego 
kompletu opon 

 
100,00 zł 

 
5 

zryczałtowana cena za sezonowe przechowywanie 
jednego kompletu opon 

 
40,00 zł 

 
6 

wysokość rabatu na materiały i części zamienne 
oryginalne 

 
10% 

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

 
20% 

8 Okres gwarancji   
12 m-cy 

 

 



ZADANIE nr 3 – Katowice 
Oferta nr 5 
AGF Arkadiusz Wróbel , ul. Ks. Norberta Bończyka 11, 41-400 Mysłowice 

L.p. Zaoferowane ceny 
 

Oferowana cena PLN brutto 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny pracy mechanik, 
elektryka, wulkanizatora 

 
150,00 zł 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu w granicach 
administracyjnych miasta 

 
180,00 zł 

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

 
4,00 zł 

 
4 

zryczałtowana cena za wymianę i wyważania jednego 
kompletu opon 

 
120,00 zł 

 
5 

zryczałtowana cena za sezonowe przechowywanie 
jednego kompletu opon 

 
100,00 zł 

 
6 

wysokość rabatu na materiały i części zamienne 
oryginalne 

 
10% 

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

 
15% 

8 Okres gwarancji   
6 m-cy 

 

 
ZADANIE nr 4 – Kraków 

 

L.p. Zaoferowane ceny 

 
Oferowana cena PLN brutto 

Oferta nr 1  

R7 Serwis S.A.,  

ul. Juliusza Lea122A 

30-133 Kraków  

 

Oferta nr 3 

Mechanika 

Pojazdowa  

Andrzej Krupa, 

Aleksandrowice 92,  

32-084 Morawica 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny 
pracy mechanik, elektryka, wulkanizatora 

 
100,00 zł 

 
49,00 zł 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu 
w granicach administracyjnych miasta 

 
170,00 zł 

 
99,00 zł 

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

 
5,00 zł 

 
4,50 zł 



 
4 

zryczałtowana cena za wymianę i 
wyważania jednego kompletu opon 

 
80,00 zł 

 
60,00 zł 

 
5 

zryczałtowana cena za sezonowe 
przechowywanie jednego kompletu opon 

 
80,00 zł 

 
40,00 zł 

 
6 

wysokość rabatu na materiały i części 
zamienne oryginalne 

 
10% 

 
20% 

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

 
30% 

 
25% 

8 Okres gwarancji   
12 m-cy 

 
24 m-ce 

 

 
ZADANIE nr 5 – Lublin 
Oferta nr 1 
R7 Serwis S.A., ul. Juliusza Lea122A, 30-133 Kraków  

 

L.p. Zaoferowane ceny 
 

Oferowana cena PLN brutto 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny pracy mechanik, 
elektryka, wulkanizatora 

 
150,00 zł 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu w granicach 
administracyjnych miasta 

 
165,00 zł 

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

 
6,00 zł 

 
4 

zryczałtowana cena za wymianę i wyważania jednego 
kompletu opon 

 
100,00 zł 

 
5 

zryczałtowana cena za sezonowe przechowywanie 
jednego kompletu opon 

 
90,00 zł 

 
6 

wysokość rabatu na materiały i części zamienne 
oryginalne 

 
10% 

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

 
15% 

8 Okres gwarancji   
12 m-cy 

 

 



ZADANIE nr 6 – Łódź 

 

L.p. Zaoferowane ceny 

 
Oferowana cena PLN brutto 

Oferta nr 6 

Mechanika Pojazdowa 
Zbigniew Pełczyński,  
ul. Krakowska 94,  
94-214 Łódź  

Oferta nr 7  

ACS Premium  

p. z o.o.,  

ul. Przybyszewskiego 

199/205,  

93-120 Łódź 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny 
pracy mechanik, elektryka, wulkanizatora 

 
120,00 zł 

 
100,00 zł 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu 
w granicach administracyjnych miasta 

 
180,00 zł 

 
160,00 zł 

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

 
3,00 zł 

 
3,00 

 
4 

zryczałtowana cena za wymianę i 
wyważania jednego kompletu opon 

 
100,00 zł 

 
100,00 zł 

 
5 

zryczałtowana cena za sezonowe 
przechowywanie jednego kompletu opon 

 
60,00 zł 

 
80,00 zł 

 
6 

wysokość rabatu na materiały i części 
zamienne oryginalne 

 
11% 

 
12% 

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

 
16% 

 
28% 

8 Okres gwarancji   
7 m-cy 

 
6 m-cy 

 

 
ZADANIE nr 7 – Rzeszów 
Oferta nr 1 
R7 Serwis S.A., ul. Juliusza Lea122A, 30-133 Kraków  

 

L.p. Zaoferowane ceny 
 

Oferowana cena PLN brutto 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny pracy mechanik, 
elektryka, wulkanizatora 

 
150,00 zł 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu w granicach 
administracyjnych miasta 

 
165,00 zł 

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

 
6,00 zł 



 
4 

zryczałtowana cena za wymianę i wyważania jednego 
kompletu opon 

 
100,00 zł 

 
5 

zryczałtowana cena za sezonowe przechowywanie 
jednego kompletu opon 

 
90,00 zł 

 
6 

wysokość rabatu na materiały i części zamienne 
oryginalne 

 
10% 

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

 
15% 

8 Okres gwarancji   
12 m-cy 

 

 
ZADANIE nr 8 – Wrocław 
Oferta nr 4 
Mot Cars Marzena Nowicka-Motyka, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław 

 

L.p. Zaoferowane ceny 
 

Oferowana cena PLN brutto 

1 zryczałtowana cena roboczogodziny pracy mechanik, 
elektryka, wulkanizatora 

 
145,00 zł 

2 zryczałtowana cena za holowanie pojazdu w granicach 
administracyjnych miasta 

 
170,00 zł 

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

 
4,00 zł 

 
4 

zryczałtowana cena za wymianę i wyważania jednego 
kompletu opon 

 
110,00 zł 

 
5 

zryczałtowana cena za sezonowe przechowywanie 
jednego kompletu opon 

 
100,00 zł 

 
6 

wysokość rabatu na materiały i części zamienne 
oryginalne 

 
10% 

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

 
15% 

8 Okres gwarancji   
24 m-ce 

 

 
 



Jednocześnie informuję, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia wynosi: 

Zadanie nr 1 – Warszawa  – 405.000,00 zł  

Zadanie nr 3 – Katowice  – 179.400,00 zł 

Zadanie nr 4 – Kraków  – 100.800,00 zł 

Zadanie nr 5 – Lublin  –    99.000,00 zł  

Zadanie nr 6 – Łódź  – 102.000,00 zł 

Zadanie nr 7 – Rzeszów  –  102.000,00 zł 

Zadanie nr 8 – Wrocław  – 153.000,00 zł 

 
 

 
         ……………………………………………. 
         Przewodniczący komisji przetargowej 
 

 


