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Nowy Sącz,             maj 2021 r. 

 
Oddział w Nowym Sączu 

 

 220000/271/1-27/2021-ZAP 

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. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu informuje, iż w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie                           
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2019 ze zm.), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy,  dokonał wyboru Wykonawców na realizację 
przedmiotowych dostaw samochodów służbowych, tj.  
 
w Części I – Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
Oferta Nr 2 
ANTONIAK AUTO                               
Spółka Komandytowa                                
ul. Czarnochowska 10                                     
32-020 Wieliczka 
 
 w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 162 660,00 * zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące 

sześćset sześćdziesiąt 00/100 *), 
 w kwocie netto 132 243,90 * zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy 

90/100 *), 
 wartość podatku VAT 30 416,10 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście 10/100 *) 

według stawki 23%. 
* łączna wartość zamówienia obejmująca 2 szt. samochodów. 

pojazdy: 
Samochód I 
marka PEUGEOT 
model RIFTER STANDARD ACTIVE PACK pojemność silnika 1499 cm3 
moc silnika 130 KM 
drzwi boczne przesuwane i przeszklone po obu stronach nadwozia.  
Gwarancja: 
 na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia - 24 

miesiące,  
 na perforację blach nadwozia 144 miesięcy.  
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Samochód II  
marka PEUGEOT 
model RIFTER STANDARD ACTIVE PACK pojemność silnika 1499 cm3  
moc silnika 130 KM 
drzwi boczne przesuwane i przeszklone po obu stronach nadwozia.  
Gwarancja: 
 na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia – 24 

miesiące, 
 na perforację blach nadwozia 144 miesięcy. 
 
 
Część II - Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 ( 1 szt.) 
Oferta Nr 1 
 
Nazaruk Service Sp. z o.o.          
ul. Abramowicka 45                                    
20-442 Lublin 
Część II 
 
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 (1 szt.) 
- w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 105 411,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy czterysta jedenaście 
złotych), 
- w kwocie netto 85 700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych ), 
- wartość podatku VAT 19 711,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) 
według stawki 23 %. 
pojazd: 
marka Renault 
model Trafic Pack Clim L2H1 145KM 
pojemność silnika 1997 ccm 
moc silnika 145 KM 
długość nadwozia 5399 mm 
Gwarancja: 

 na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy wyposażenia – 24 
miesiące, 

 na perforację blach nadwozia 144 miesięcy. 

 

 

 

 



3 / 7 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert 
Część I - Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 (2 szt.) 

Oferta Nr 2                                                         
Antoniak Auto 

Spółka Komandytowa                                 
ul. Czarnochowska 10               

32-020 Wieliczka 

Oferta Nr 3                                          
FIRMA HANDLOWA RIA                   

Sp. Sp. z o.o.  SP.K 
Jamnica 160                                      

39-410 Grębów 

Oferta Nr 4                                  
Inter Auto Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Jasnogórska 62                        
31-358 Kraków 

wartość  ilość pkt wartość  ilość pkt wartość  ilość pkt 

cena minimalizacja max 60 pkt.         162 660,00    60        165 880,00     58,84         171 858,00    56,79 

pojemność silnika 
/samochód I 

1100 - 0 pkt 

1499 7,5 1499 7,5 1499 7,5 1101-1400 - 5 pkt 

1401-1600 - 7,5 pkt. 

pojemność silnika 
/samochód II 

1100 - 0 pkt 

1499 7,5 1499 7,5 1499 7,5 1101-1400 - 5 pkt 

1401-1600 - 7,5 pkt. 

moc 
silnika/samochód I  

100KM  - 0 pkt. 
130 7,5 130 7,5 130 7,5 101-126 - 5 pkt. 

pow. 126 - 7,5 pkt. 

moc 
silnika/samochód II 

100KM  - 0 pkt. 
130 7,5 130 7,5 130 7,5 101-126 - 5 pkt. 

pow. 126 - 7,5 pkt. 

Drzwi boczne 
przesuwne i 
przeszklone –Sam. I 

po prawej stronie - 0 pkt                               
po obu stronach - 5 pkt. po obu stronach 5 po obu stronach 5 po obu stronach 5 

Drzwi boczne 
przesuwne i 
przeszklone – Sam. II 

po prawej stronie - 0 pkt                               
po obu stronach - 5 pkt. 

po obu stronach 5 po obu stronach 5 po obu stronach 5 

Łączna punktacja 100   98,84   96,79 
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Streszczenie i porównanie złożonych ofert 
Część II - Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 ( 1 szt.) 
 

      
Oferta Nr 1                                                        

Nazaruk Service Sp. z o.o.       
ul. Abramowicka 45                                   

20-442 Lublin  

Oferta Nr 2                                                         
ANTONIAK AUTO                                

Spółka Komandytowa                                 
ul. Czarnochowska 10                                    

32-020 Wieliczka 

Oferta Nr 3                                          
FIRMA HANDLOWA RIA                   

Sp. Sp. z o.o.  SP.K 
Jamnica 160                                      

39-410 Grębów 

Oferta Nr 4                    
Inter Auto Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Jasnogórska 62                        
31-358 Kraków 

 

Oferta Nr 5                                
Toyota Ja-Now-An         

Sp. z o.o. 
ul. Knurowska 8, 

41-800 Zabrze 

wartość  ilość pkt wartość  ilość pkt wartość  ilość pkt wartość  ilość pkt wartość  
ilość 
pkt 

cena 
minimalizacja max 60 pkt. 

    105 411,00        60,00        108 370,00           58,36       112 960,00    55,99        107 000,00     59,11       116 773,00       54,16    

pojemność 
silnika  

1400 - 0 pkt 

1997     15,00    1997        15,00    1997 15,00 1997 15,00     1997    15,00    1401-1600 - 10 pkt 

1601-2200 - 15 pkt. 

moc silnika 
min. 120KM  - 0 pkt. 

145     15,00    150        15,00    150 15,00 150 15,00     122    10,00    120-140 - 10 pkt. 

pow. 140 - 15 pkt. 

Długość 
nadwozia 

min. 4800 mm - 0 pkt                       
od 4801  do max. 
5420 - 10 pkt. 

5399      10,00    4959        10,00    4959 10,00 4959 10,00     4959    10,00    

Łączna punktacja      100,00             98,36      95,99   99,11          89,16    

 

Zamawiający wyznacza dzień 12.05.2021 r. jako datę zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami.
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Ponadto Zamawiający: 
 
(1) dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek (podstawa prawna- art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp) oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
(podstawa prawna – art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp) 

 
 

Oferta Nr 2  
      

Część I Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
-w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 162 660,00 * zł  (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset 
sześćdziesiąt 00/100 *), 
-w kwocie netto 132 243,90 * zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy 90/100*), 
-wartość podatku VAT 30 416,08 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście 08/100 *) według 
stawki 23%. 
      
winno być:      
      
 Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
-w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 162 660,00 * zł  (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset 
sześćdziesiąt 00/100 *), 
-w kwocie netto 132 243,90 * zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy 90/100*), 
-wartość podatku VAT 30 416,10 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście 10/100 *) według 
stawki 23%. 
      
jest: moc silnika 130,52 KM    
winno być: moc silnika 130 KM  zgodnie z katalogiem Producenta 
 
 
Oferta Nr 3  
 
Na formularzu ofertowym, w Części I przedmiotu zamówienia jest:   
 
Część I Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 (2 szt.) 
-w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 165 880,00 * zł  (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt złotych zero groszy *), 
-w kwocie netto 134 862,00 * zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 
zero groszy*), 
-wartość podatku VAT 31 018 zł (słownie: trzydzieści  jeden tysięcy osiemnaście złotych zero groszy *) 
według stawki 23%. 
 
winno być:        

 Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 (2 szt.)    
-w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 165 880,00 * zł  (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt złotych zero groszy *), 
-w kwocie netto 134 861,79* zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden 
złotych  siedemdziesiąt dziewięć groszy*), 
-wartość podatku VAT 31 018,21 zł (słownie: trzydzieści  jeden tysięcy osiemnaście złotych dwadzieścia 
jeden groszy *) według stawki 23%. 

        



6 / 7 

Część II jest:       
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 ( 1 szt.) 

-w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 112 960,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset 
sześćdziesiąt złotych zero groszy ), 
-w kwocie netto 91 837,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 
zero groszy), 
-wartość podatku VAT 21 123,00zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote zero 
groszy) według stawki 23%. 

        
winno być:       

        
Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 ( 1 szt.) 

-w kwocie brutto (z podatkiem VAT) 112 960,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset 
sześćdziesiąt złotych zero groszy ), 
-w kwocie netto 91 837,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 
czterdzieści groszy), 
-wartość podatku VAT 21 122,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 
sześćdziesiąt groszy) według stawki 23%. 
        

 
(2) odrzucił oferty: 

Nr 6  
Józef Sowa LIDER Sp. z o.o. 
Mikołajowice 198 
33-121 Bogumiłowice 
 
oraz Nr 7  
AUTO CENTRUM GOLEMO 
ul. Grota Roweckiego 6 
30-348 Kraków 
 
Oferty zostały złożone w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określnymi w SWZ oraz 
przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 
Rozporządzenie określa m.in. sposób sporządzania oraz sposób przekazywania (…) ofert, prac 
konkursowych, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub 
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanym dalej 
„postępowaniem” (…) 

 
Wykonawcy złożyli oferty - skan pierwotnie wytworzonej oferty w postaci papierowej, opatrzone 
odręcznym podpisem.   
W przypadku zeskanowania oferty pierwotnie wytworzonej przez Wykonawcę w postaci papierowej, tj. 
przekształcenia jej w postać elektroniczną, Wykonawca winien opatrzeć powstały w ten sposób 
dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

 
Zgodnie z zapisami SWZ (pkt. 4.3.2) 
Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Forma elektroniczna - dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
 
Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym: 
W celu opatrzenia dokumentów (plik dokumentów w ciągu, zeskanowany - format pdf) lub pojedynczej 
strony z rozszerzeniem .pdf - podpisem z wykorzystaniem profilu zaufanego, korzystamy ze strony: 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany  
 
Logowanie (uwierzytelnianie) i podpisywanie dokumentów przy pomocy Profilu Zaufanego to dwie różne 
procedury. 
 
Podpis osobisty - to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu 
potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer 
PESEL. 
 
 
W związku z powyższym Oferty Nr 6 i Nr 7 podlegają odrzuceniu  na podstawie art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy                   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), gdyż nie 
zostały sporządzone w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. 
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