
 

 
 

                                      
                              Warszawa, dnia 12.04.2022 r. 

 
 

DO: 

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 

POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

na platformę zakupową 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej przekraczającej równowartości kwoty 140 000 euro, na: „Dostawę 
fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych  
oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: ciężarowych, osobowych, 
dostawczych, mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników dla Jednostki 
Wojskowej Nr 6021 – umowa ramowa”. 

 
 
Sprawa numer: 01/2022/PN/CZOŁG.SAM. 
 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(dotyczy części I zamówienia) 
Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
Zamawiający Jednostka Wojskowa Nr 6021 z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 
9/13 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych  
i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: 
ciężarowych, osobowych, dostawczych, mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników 
dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 – umowa ramowa”, w części I zamówienia 
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 
 
Oferta nr 1: 
INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Powsińska 64 
02-903 Warszawa 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz zgodnie z opisem kryterium, 
którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty (cena  
– waga 20%, opust cenowy – waga 40%, termin dostawy – 10%, częstotliwość dostaw  
– 30%) ww. Wykonawca złożył ważną ofertę i uzyskał największą ilość punktów  
(100,00 pkt). 
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 porównanie ważnych ofert złożonych w postępowaniu: 

 

 

NUMER 

OFERTY 

 

NAZWA I ADRES 

WYKONAWCY 

LICZBA PUNKTÓW 

W KRYTERIUM 

1. 

INTER CARS SPÓŁKA 
AKCYJNA  
ul. Powsińska 64 
02-903 Warszawa 

Cena:                                                   20,00 pkt 
Opust cenowy:                                     40,00 pkt   
Termin dostawy:                                  10,00 pkt 
Częstotliwość dostaw:                         30,00 pkt 
Razem:                                              100,00 pkt 

 

Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta w terminie nie krótszym  
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie 
z art. 264 ust. 1 z uwzględnieniem art. 577 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. Paweł BRYCZEK  261 848 766 
Dnia 12.04.2022 r. 
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