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Białystok, 20 października 2020 r. 

Nazwa Zamawiającego:  

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych                                   

ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok 

NIP: 5423282184 

tel. (85) 742-13-41 

e-mail: zpsw@um.bialystok.pl 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwana dalej: ustawą Pzp, Zamawiający 

informuje, iż w przetargu nieograniczonym opublikowanym na portalu UZP w dniu 

29.09.2020 r., nr ogłoszenia 582145-N-2020 na „Zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych 

w Białymstoku”, jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana 

oferta złożona przez: 

 

„CMS AUTO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Al. Piłsudskiego 67, 05 – 070 SULEJÓWEK 

 

Cena oferty – 334 560,00 zł; słownie: trzysta trzydzieści cztery tys. pięćset sześćdziesiąt zł  

Termin gwarancji na cały autobus – 48 miesięcy 

Termin gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej pojazdu – 84 miesięcy 

Termin wykonania zamówienia – 45 dni 

 

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta spełnia wszystkie 

wymagania Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów 

 

Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert: 

 Cena – 60 % 

 Warunki gwarancji – 10 % 

 Termin wykonania zamówienia – 30 % 
 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Oferowana kwota 

brutto 
Warunki gwarancji  

Termin wykonania 

zamówienia Punktacja łączna 

Liczba punktów  Liczba punktów  Liczba punktów 

1. 

CMS Auto sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 67 

05-070 Sulejówek 

334 560,00 zł 
48 miesięcy 

84 miesiące 
45 dni 

65,00 pkt 

60,00 5,00 0,00 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 

pkt 1a ustawy Pzp. 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych 
 
 

/-/ Dorota Rodziewicz 
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