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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch samochodów elektrycznych z zabudową 

do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku” za 

najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

Frank-Cars Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa 

z ceną ofertową brutto 709 428,00 zł (słownie: siedemset dziewięć tysięcy czterysta 

dwadzieścia osiem złotych 00/100). 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest zgodna z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a w wyniku 

badania i oceny otrzymała 80,00 punktów w oparciu o podane kryteria oceny, tj. cenę                  

oferty - 60%, zasięg samochodu - 10%, gwarancja na akumulator trakcyjny - 10%, termin                    

dostawy – 20%.  

Cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotowego zamówienia.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.  

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto  

Ocena punktowa oferty w poszczególnych 

kryteriach oceny oraz łączna punktacja 

1 

Frank-Cars                   

Sp. z o.o.                                                                          

ul. Jagiellońska 

147/151 42-200 

Częstochowa 

709 428,00 zł 

cena oferty brutto (C):  60,00 

zasięg samochodu (Z):  10,00 

 gwarancja na akumulator trakcyjny (G): 10,00 

 termin dostawy (T):   0,00 
 

łącznie: 80,00 

 

 



 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może zostać zawarta z Wykonawcą niezwłocznie po przesłaniu niniejszej informacji. 

 

 

Komendant Straży Miejskiej 

w Białymstoku 

 

/-/ Krzysztof Kolenda 

 

 

 

 

 
 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawca 

2. Strona BIP Zamawiającego: http://smbip.um.bialystok.pl/ 

3. a/a 

http://smbip.um.bialystok.pl/

