Warszawa, 21 czerwca 2019 r.

KZGW/KOM-152/2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Najem długoterminowy (36 miesięcy) dwóch
fabrycznie nowych samochodów osobowych z segmentu „D” wg klasyfikacji SAMAR wraz
z usługą świadczenia obsługi serwisowej i ubezpieczeniowej”, nr zamówienia
KZGW/KOM-152/2019.
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na najem długoterminowy (36 miesięcy) dwóch fabrycznie nowych
samochodów osobowych z segmentu „D” wg klasyfikacji SAMAR wraz z usługą świadczenia
obsługi serwisowej i ubezpieczeniowej – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto:
321.472,80 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote,
80/100).
Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym postępowaniu.
W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.

Nr
oferty

1

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Klimczaka 1

2

Cena brutto
(w PLN)

02-797 Warszawa

321.472,80 PLN
60 pkt

Express Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Rzemieślnicza 26
30-403 Kraków

444.349,80 PLN
43,41 pkt

Termin
dostawy

3 dni od
podpisania
umowy
30 pkt
6 dni od
podpisania
umowy
30 pkt

Opłata za
1 km
przekroczenia
łącznego
limitu
przebiegu

Razem

0,35 zł
4 pkt

94 pkt

0,14 zł
10 pkt

83,41 pkt
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ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
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