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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
w cz. 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: „Dostaw dwóch samochodów osobowych typu I oraz samochodu typu VAN 

w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 2 części, znak sprawy: RWT/PZP/24/2019. 

 

 

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Św. J. Odrowąża 15, zwana dalej 

„Zamawiającym”, działając na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  

(Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje i zawiadamia,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostaw dwóch samochodów osobowych 

typu I oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 2 części, znak sprawy: 

RWT/PZP/24/2019, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla: 

 
Część nr 1 – dostawę fabrycznie nowych, dwóch samochodów osobowych typu I w formie leasingu 

operacyjnego – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 dla AMW Rewita; złożonej przez Wykonawcę:  

Auto Wimar Centrum Sp. z o. o. Przedstawicielstwo Stroe by Auto Wimar, ul. Grochowska 306,  

03 – 840 Warszawa 

Zamawiający zwiększył kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty złożonej 

oferty. 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Złożona przez niego 

oferta jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca otrzymał 100 punktów w ramach kryterium oceny ofert „Cena ofertowa brutto -100%”. 
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Zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. A) ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację 

zamówienia niezwłocznie, ponieważ w części nr 1 zamówienia wpłynęła jedna oferta.     

 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono oferty Wykonawcy. 

Postepowanie w zakresie części nr 1 nie podlega unieważnieniu. 

 

 

Zestawienie oraz streszczenie oceny wraz z przyznaną punktacją, przedstawia poniższa tabela: 

  

Nr Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 
netto 

Cena oferty 
brutto 

 Liczba przyznanych 
punktów w kryterium 

cena 100% 

 

1. 

Auto Wimar Centrum  

Sp.z o.o. Przedstawicielstwo 

Stroe by Auto Wimar  

ul. Grochowska 306  

03 – 840 Warszawa 

 

171 579,67 zł 

 

211 043,00 zł 100,00 
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Załączniki: - 

Rozdzielnik: 

1. DORG(ZZ) - do wykonania, 

2. DORG(ZI) – do wiadomości 
Wyk. E.B.: tel. 22 270 95 56 


