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Kamera cofania  TAK

Doświetlanie zakrętów  TAK

Czujnik parkowania – przód  TAK

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) TAK

Climatronic  TAK

 

2. Oferta nr 2 MARVEL SP. Z O.O. ul. Żelazna7, 90‐332 Łódź 

Część 1 marka model typ oferowanego pojazdu KIA SEED COMBI 

Cena oferty brutto 80 995,50 złotych 

Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia  A ‐ droga hamowania  70 db – hałas zewnętrzny 

TAK 

Dodatkowe  poduszki  powietrzne  ponad  wymagane  poduszki  dla 

kierowcy i pasażera 

TAK

System nawigacji satelitarnej  NIE

Kamera cofania  TAK

Doświetlanie zakrętów  TAK

Czujnik parkowania – przód  TAK

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) TAK

Climatronic  TAK

 

3. Oferta nr 3 REN‐CAR SP Z O.O. 44‐207 Rybnik ul. Gliwicka190 

Część 1 marka model typ oferowanego pojazdu FORD FOCUS COMBI 

Cena oferty brutto 106 026,00 złotych 
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Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia  A ‐ droga hamowania  70 db – hałas zewnętrzny 

TAK 

Dodatkowe  poduszki  powietrzne  ponad  wymagane  poduszki  dla 

kierowcy i pasażera 

TAK

System nawigacji satelitarnej  TAK

Kamera cofania  TAK

Doświetlanie zakrętów  NIE

Czujnik parkowania – przód  TAK

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) TAK

Climatronic  TAK

 

Część  2  zamówienia  marka  model  typ  oferowanego  pojazdu  FORD  TRANSIT 
CUSTOM DCiV 

Cena oferty brutto 131 487,00 złotych 

Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia A ‐ droga hamowania 70 db – hałas zewnętrzny 

TAK

Kamera cofania  TAK

System nawigacji satelitarnej  TAK
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Doświetlanie zakrętów  TAK

Światła do jazdy dziennej w technologii LED TAK

Dodatkowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej TAK

 

4. Oferta nr 4 ZIMNY AUTO SP. Z O.O. 93‐311 Łódź, ul. Rzgowska 142/146  

Oddział 97‐300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 102 

marka model typ oferowanego pojazdu SKODA OCTAVIA COMBI 

Cena oferty brutto 80 150,00 złotych 

Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia  A ‐ droga hamowania  70 db – hałas zewnętrzny 

TAK 

Dodatkowe  poduszki  powietrzne  ponad  wymagane  poduszki  dla 

kierowcy i pasażera 

TAK

System nawigacji satelitarnej  NIE

Kamera cofania  NIE

Doświetlanie zakrętów  TAK

Czujnik parkowania – przód  TAK

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) TAK

Climatronic  TAK

 

5. Oferta nr 5 DELIK SP. JAWNA UL. SKŁADOWA 17, 62‐081 PRZEŹMIEROWO 

Część 1 marka model typ oferowanego pojazdu KIA SEED SW 1.4 T‐GDI WER.M 

Cena oferty brutto 81 167,70 złotych 

Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia  A ‐ droga hamowania  70 db – hałas zewnętrzny 

TAK 

Dodatkowe  poduszki  powietrzne  ponad  wymagane  poduszki  dla 

kierowcy i pasażera 

TAK

System nawigacji satelitarnej  NIE

Kamera cofania  TAK

Doświetlanie zakrętów  TAK

Czujnik parkowania – przód  TAK

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) TAK

Climatronic  TAK

 

6. Oferta  nr  6  MOTORPOL  WROCŁAW  SP.  Z  O.O.  UL.  KARKONOSKA  81,  53‐015 

WROCŁAW 

Część 1 marka model typ oferowanego pojazdu SKODA OCTAVIA 5E 

Cena oferty brutto 94 485,00 złotych 

Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia  A ‐ droga hamowania  70 db – hałas zewnętrzny 

TAK 

Dodatkowe  poduszki  powietrzne  ponad  wymagane  poduszki  dla 

kierowcy i pasażera 

TAK

System nawigacji satelitarnej  TAK

Kamera cofania  TAK

Doświetlanie zakrętów  TAK
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Czujnik parkowania – przód  TAK

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) TAK

Climatronic  TAK

 

7. Oferta nr 7 ANTONIAK AUTO SP. ZO.O. SP.K. 32‐020 Wieliczka, ul. Czarnochowska 
19 
Część  2  zamówienia  marka  model  typ  oferowanego  pojazdu  PEUGEOT  EXPERT 

PREMIUM LONG 2,0 122 KM DISEL FURGON 

Cena oferty brutto 135 890,00 złotych 

Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia A ‐ droga hamowania 70 db – hałas zewnętrzny 

TAK

Kamera cofania  TAK

System nawigacji satelitarnej  TAK

Doświetlanie zakrętów  NIE

Światła do jazdy dziennej w technologii LED TAK

Dodatkowe oświetlenie przestrzeni ładunkowej TAK

 

8. Oferta nr 8 AUTO CLUB SP. Z O.O. UL. OPŁOTKI 15, 60‐012 POZNAŃ 

Część  1  marka  model  typ  oferowanego  pojazdu  HYUNDAI  i30  WAGON 
COMFORT 
Cena oferty brutto 84 967,00 złotych 
Okres gwarancji 48 miesięcy  
Wyposażenie dodatkowe 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 
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Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia  A ‐ droga hamowania  70 db – hałas zewnętrzny 

TAK 

Dodatkowe  poduszki  powietrzne  ponad  wymagane  poduszki  dla 

kierowcy i pasażera 

TAK

System nawigacji satelitarnej  NIE

Kamera cofania  TAK

Doświetlanie zakrętów  TAK

Czujnik parkowania – przód  NIE

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) TAK

Climatronic  TAK

 

9. Oferta nr 9 INTER AUTO SP. Z O.O. SP.K. ul. Jasnogórska 62,31‐358 Kraków  

Oddział Rzeszów 36‐007 Krasne 7, 

 

20‐05‐2020r.  podczas  otwierania  korespondencji  ze  skrzyni wrzutowej  uszkodzono 

kopertę oferty nr. 9. Oferta nie była zabezpieczona dwoma kopertami jak wymagano 

w  pkt  5.11.  siwz.  Wszystkie  osoby  mające  kontakt  z  ta  ofertą  złożyły  pisemne 

oświadczenie, że nie zapoznali się z jej treścią. Oferta została zabezpieczona.  

Była to ostatnia oferta, która wpłynęła do tego postępowania. 

 

Część 1 marka model typ oferowanego pojazdu SKODA OCTAVIA COMBI 1.5 TSI 150 

KM 

Cena oferty brutto 79 990,00 złotych 

Okres gwarancji 48 miesięcy  

Wyposażenie dodatkowe 
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE  TAK / NIE 

Dodatkowy  komplet  opon  o  indeksie  prędkości  T,  rok  produkcji  co 

najmniej  2019,  zgodny  z  wymogami  producenta  samochodu 

(zimowych  jeśli  samochód  posiada  zamontowane  opony  letnie  lub 

letnie  jeśli  zamontowane  są  opony  zimowe)  o  parametrach  co 

najmniej: 

B‐ opory toczenia  A ‐ droga hamowania  70 db – hałas zewnętrzny 

NIE 

Dodatkowe  poduszki  powietrzne  ponad  wymagane  poduszki  dla 

kierowcy i pasażera 

TAK

System nawigacji satelitarnej  NIE

Kamera cofania  NIE

Doświetlanie zakrętów  TAK

Czujnik parkowania – przód  TAK

Przyciemnione szyby (zgodne z obowiązującymi przepisami) NIE

Climatronic  TAK

Wykonawcy  zaakceptowali  30  dniowy  termin  płatności  określony  w  §  5  ust.  4 

istotnych postanowień umowy. 

W  terminie  3  dni  od  daty  przekazania  informacji  z  otwarcia  ofert  Wykonawcy 

przekazują  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do 

grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1. pkt. 23) pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do  zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

 

       p.o.  DYREKTORA 

             mgr Ewa Papiewska‐Borkowska 


