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Zatwierdził:         

Z-ca Dyrektora  

Oddziału ZUS w Toruniu 

Znak sprawy: 560000/273/19/2020/ZAP  

Do Wykonawców  
którzy złożyli oferty 

Nazwa zamówienia:  Zakup samochodu osobowego 4+1 - Oddział ZUS w Toruniu 

 ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych ofertach 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu (dalej „Zamawiający”), 
zgodnie z pkt. 7.17 Zapytania publicznego dot. postępowania na „Zakupu samochodu 
osobowego 4+1 – Oddział ZUS w Toruniu”, (dalej „Zapytanie”) dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty:  

1. Najkorzystniejszą ofertą jest złożona przez Wykonawcę:  

Antoniak Auto Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Czarnochowska 19 
32-020 Wieliczka 

2. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

N
r 

o
fe

rt
y 

Nazwa i adres wykonawcy 
składającego ofertę 

Ilość punktów 
uzyskanych 
przez Ofertę  
w kryterium 

Cena 
(cena oferty w zł) 

Ilość 
punktów 

uzyskanych 
przez Ofertę  
w kryterium 
Dodatkowe 

wyposażenie 

Ilość punktów 
uzyskanych przez 

Ofertę  
w kryterium 

Okres gwarancji 
jakości 

(okres gwarancji 
w miesiącach) 

Łączna 
liczba 

punktów 
uzyskana 

przez 
Ofertę 

1 
Jaworski Auto Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 150 
85-152 Bydgoszcz 

60,00 
(92 933,00) 

23,00 7,00 
(48) 

90,00 

2 
Antoniak Auto Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Czarnochowska 19 
32-020 Wieliczka 

58,41 
(95 470,00) 

23,00 12,00 
(60) 93,41 

3 
Auto-Gazda Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Bielska 30D 
43-200 Pszczyna 

58,79 
(94 850,00) 

20,00 3,00 
(36) 

81,79 

3. Uzasadnienie wyboru oferty: 

5.1   Sposób oceny ofert: 
5.1.1 ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ilości przyznanych im punktów; 
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5.1.2 ilość przyznanych ofertom punktów będzie równa sumie punktów uzyskanych 
w  wymienionych poniżej kryteriach oceny ofert. 

5.1.3 oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą; 

5.2 Kryteriami oceny ofert są: 

5.2.1 Cena (C)    - znaczenie 60 %; 
5.2.2 Dodatkowe wyposażenie (D) - znaczenie 28 %; 
5.2.3 Okres gwarancji jakości (G) - znaczenie 12 %; 

Cenę, Dodatkowe wyposażenie oraz Okres gwarancji jakości Wykonawca poda w formularzu oferty 
(załącznik F  Zapytania). 

5.3 Ocena ofert w kryterium „Cena” (C) 

Cena całkowita (brutto) podana w ofercie przez Wykonawcę za dostawę samochodu będzie podstawą do 
oceny ofert w kryterium „Cena” według następującego wzoru:  

C = 
C min 

x 60    
 

C of  
Gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
C  – łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena; 
C min – najniższa Cena całkowita oferty spośród wszystkich ocenianych ofert; 
C of – cena podana w ocenianej ofercie; 

5.4 Ocena ofert w kryterium „Wyposażenie dodatkowe” (D) 

Oferta otrzyma punkty w kryterium „Wyposażenie dodatkowe” w przypadku gdy Wykonawca oświadczy w 
swojej ofercie (wzór Formularza oferty stanowi załącznik F do Zapytania), że oferowany przez niego 
samochód posiada dodatkowe elementy wyposażenia określone we wzorze Formularza oferty. 

Wykonawca może oświadczyć, że oferowany przez niego samochód posiada wyłącznie podstawowe 
wyposażenie określone w pkt. 4 i 5 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik P – Opis przedmiotu 
zamówienia) i wówczas otrzyma 0 pkt w kryterium „Wyposażenie dodatkowe”  

Za zaoferowanie pojazdu posiadającego dodatkowe elementy wyposażenia punktowanego przez 
Zamawiającego w ocenie ofert, oferta może otrzymać maksymalnie 28 punktów. Ilość punktów za 
poszczególne elementy jest określona poniżej. 

W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że oferowany samochód posiada dodatkowo: 

Tabela 1. Punktacja za dodatkowe elementy wyposażania  

Lp. Rodzaj dodatkowego wyposażenia 

Waga 
(ilość dodatkowych punktów 

w kryterium Wyposażenie dodatkowe 
za zaoferowany dodatkowy element 

wyposażenia) 

1 
Lusterka zewnętrzne, klamki, zderzaki, listwy 

ochronne w kolorze nadwozia 
2 pkt. 

2 Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą 2 pkt. 

3 

System nawigacji satelitarnej 
(nawigacja fabryczna producenta z darmową 

aktualizacją w okresie gwarancji) 
2 pkt. 

4 Przednie ultradźwiękowe czujniki parkowania 2 pkt. 

5 
Boczne poduszki powietrzne w formie kurtyn na 

słupkach drzwiowych 
2 pkt. 

6 Alufelgi – 4 szt. 2 pkt. 
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7 Lampy świateł mijania i drogowe w technologii LED 3 pkt. 

8 Kamera cofania 3 pkt. 

9 
Koła zimowe (felgi + opony) z oryginalnymi 

kołpakami – 4 szt. 3 pkt. 

10 Moc silnika powyżej 120 KM 3 pkt. 

11. Klimatyzacja automatyczna 4 pkt. 

5.5 Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji jakości” (G) 

Ilość punktów jaką uzyska oferta w kryterium „Okres gwarancji jakości” (G) – będzie przyznawana 
w następujący sposób:   

Tabela 3. Punktacja w kryterium Okres gwarancja jakości  

Lp. 
Podany przez Wykonawcę w ofercie okres 

gwarancji  
(w miesiącach) 

Ilość punktów 
przydzielonych ofercie 

1. 24 0 

2. od 25 do 35 1 

3. od 36 do 41 3 

4. od 42 do 47 5 

5. od 48 do 53 7 

6. od 54 do 59  9 

7. 60 i więcej 12 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji jakości na oferowane samochody wynosił minimum 
24 miesiące. 

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na dostarczony 
przedmiot zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeśli Wykonawca nie poda okresu 
gwarancji jakości Zamawiający, uzna, że obowiązywał będzie 24 miesięczny okres gwarancji. 

Przez okres gwarancji jakości należy rozumieć okres czasu w którym Wykonawca zobowiązał się 
wykonywać obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji jakości pojazdu.  

Warunki gwarancji określone są we wzorze umowy (załącznik U do Zapytania) 

5.6 Łączna ilość punktów należnych ofercie będzie obliczana w następujący sposób: 

P = C + D  +  G 
 

 
Gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
P – łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę; 
C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”; 
D –  ilość  punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Wyposażenie dodatkowe”. 
G – ilość  punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji jakości”. 

 

4. Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy na dzień 27 sierpnia 2020 r. 
w godzinach od 8:00 do 15:00 

5. Miejsce zawarcia umowy: siedziba Zamawiającego – ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń, 
pokój nr 102A 

 


