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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Nowym Sączu 

Ul. Sienkiewicza 77 
33-300 Nowy Sącz 

 
Zbiorcze zestawienie ofert  

Strona nr      1 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa samochodów 
służbowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu  ul. Sienkiewicza 77, 33-300  
Nowy Sącz 

 

   Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto  Termin wykonania Okres rękojmi 
/gwarancji 

Warunki 
płatności 

1.  Nazaruk Service Sp. z o.o.         
ul. Abramowicka 45                                   
20-442 Lublin 

Część II – Zakup samochodu osobowo-
ciężarowego 2+1 
w kwocie brutto - 105 411,00 zł. 

dostawa w terminie 
4 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

-  na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 144 
miesięcy 

30 dni od daty 
wystawienia 
Faktury VAT 

2.   
 
 
 
 
 
 
 
ANTONIAK AUTO                                
Spółka Komandytowa                                 
ul. Czarnochowska 10                                    
32-020 Wieliczka 

Część I – Zakup samochodu osobowo 
ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
w kwocie brutto – 162 660,00 zł. 

dostawa w terminie 
4 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 144 
miesięcy 30 dni od daty 

wystawienia 
Faktury VAT Część II – Zakup samochodu osobowo-

ciężarowego 2+1 
w kwocie brutto – 108 370,00 zł. 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 96 
miesięcy 
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3.   
 
 
 
 
 
 

FIRMA HANDLOWA RIA                  
Sp. z o.o.  SP.K 
Jamnica 160                                      
39-410 Grębów 

 

Część I – Zakup samochodu osobowo 
ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
w kwocie brutto – 165 880,00 zł. 

dostawa w terminie 
4 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 96 
miesięcy 30 dni od daty 

wystawienia 
Faktury VAT Część II – Zakup samochodu osobowo-

ciężarowego 2+1 
w kwocie brutto – 112 960,00 zł. 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 96 
miesięcy 

4.  Inter Auto Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Jasnogórska 62                        
31-358 Kraków 

 

Część I – Zakup samochodu osobowo 
ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
w kwocie brutto – 171 858,00 zł. 

dostawa w terminie 
4 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 96 
miesięcy 

30 dni od daty 
wystawienia 
Faktury VAT 

Część II – Zakup samochodu osobowo-
ciężarowego 2+1 
w kwocie brutto – 107 000,00 zł. 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
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– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 96 
miesięcy 

5.  Toyota Ja-Now-An Sp. z o.o. 
ul. Knurowska 8,  
41-800 Zabrze 

Część II – Zakup samochodu osobowo-
ciężarowego 2+1 
w kwocie brutto – 116 773,00 zł. 

dostawa w terminie 
4 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 36 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 96 
miesięcy 

30 dni od daty 
wystawienia 
Faktury VAT 

6.  

Józef Sowa LIDER Sp. z o.o. 
Mikołajowice 198 
33-121 Bogumiłowice 

Część I – Zakup samochodu osobowo 
ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
w kwocie brutto – 170 000,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 

dostawa w terminie 
4 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 120 
miesięcy 30 dni od daty 

wystawienia 
Faktury VAT Część II – Zakup samochodu osobowo-

ciężarowego 2+1 
w kwocie brutto – 110 000,00 zł. 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 72 
miesięcy 
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7.  AUTO CENTRUM GOLEMO 
ul. Grota Roweckiego 6 
30-348 Kraków 

Część I – Zakup samochodu osobowo 
ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
w kwocie brutto – 165 800,00 zł. 
 
 

dostawa w terminie 
4 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

na silnik, części 
mechaniczne, 
elektryczne, 
hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia 
– 24 miesiące, 
- na perforację blach 
nadwozia – 144 
miesięcy 

30 dni od daty 
wystawienia 
Faktury VAT 

 
Przewidywana kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została ustalona na kwotę:  

a)  części I zamówienia w złotych (z VAT)  179 639,00 zł 
b) części II zamówienia w złotych (z VAT)  139 819,50 zł 

 

 

 
 
 
 
 
Sporządził:    Iwona Paluch                                                                                                                                                       Zatwierdził: 
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