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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy” 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej ustawa Pzp.)  Zamawiający – Dyrektor Urzędu Morskiego 

w Szczecinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I i II/unieważnieniu 

postępowania - cz. III w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.  

 

Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy 

 

1. W postępowaniu na cz. I złożona została 1 oferta. Ofertę złożył Wykonawca: 

 Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Rzemieślnicza 26,  

30-403 Kraków 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 113 046,84 zł brutto.  

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała w kryterium oceny ofert 100 pkt. 

  

Numer 
oferty 

Nazwa firmy    i adres Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium Miejsce 
w 
rankingu 
ofert 

I  
kryterium – 

cena 
 

II  
kryterium –

skrócony termin 
dostawy 

samochodów 
 

Łączna punktacja 
(kolumna 3+ 4) 

 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 

Express spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. 

ul. Rzemieślnicza 26,  

30-403 Kraków 

 

 
60 pkt 

 
40 pkt 

 
100 pkt 

 
1 

  

2. W postępowaniu na cz. II złożona została 1 oferta. Ofertę złożył Wykonawca: 

 Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Rzemieślnicza 26,  

30-403 Kraków. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 219 008,88 zł brutto.  
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Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i otrzymała w kryterium oceny ofert 100 pkt. 
  

Numer 
oferty 

Nazwa firmy    i adres Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium Miejsce 
w 
rankingu 
ofert 

I  
kryterium – 

cena 
 

II  
kryterium –

skrócony termin 
dostawy 

samochodów 
 

Łączna punktacja 
(kolumna 3+ 4) 

 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 

Express spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k. 

ul. Rzemieślnicza 26,  

30-403 Kraków 

 

 
60 pkt 

 
40 pkt 

 
100 pkt 

 
1 

 

3. Postępowanie na cz. III zostaje unieważnione na podstawie  

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z Pzp. 

 

W postępowaniu na cz. III złożona została 1 oferta. Ofertę złożył Wykonawca: 

 Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Rzemieślnicza 26,  

30-403 Kraków. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 276 750,00 zł brutto.  

 

Tymczasem na realizację zamówienia na cz. III Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

kwotę 260 000,00 zł brutto.  

W tych okolicznościach Zamawiający unieważnia postępowanie na cz. III na podstawie 

przesłanki o jakiej stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: „cena najkorzystniejszej oferty 

lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia …”.  

 

Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta, można zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 
 
Wojciech Zdanowicz 

 
           Dyrektor 

 Urzędu Morskiego w Szczecinie 

         /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
 


