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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/03/2020 

„Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu” 

 

 

Informacja strona internetowa 
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Zielona Góra, dnia 21/04/2020  

 

Wykonawcy, 

którzy ubiegają się 

o udzielenie zamówienia publicznego 

w ww. postępowaniu 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, 

poz. 1843 – dalej: ustawa Pzp) informuję, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. dokonano następujących czynności 

w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: „ZESZUTA” Sp. z 

o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie 

warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 

możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert 

wskazanym w SIWZ była cena brutto (60%), parametry techniczno – użytkowe (40%). 

 
Firma(nazwa) albo imię 

i nazwisko, siedziba 

albo miejsce 
zamieszkania i adres  

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

cena (C) 

 

Liczba punktów  

w kryterium 

parametry 

techniczno - 

użytkowe („PTU”) 

 

Parametr oferowany 

 

Łączna liczba 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

„ZESZUTA”  

Sp. z o.o. 

 ul. Tużycka 8 

03-683 

Warszawa 

60,00 pkt 

10 pkt 

 

Moc silnika 190 KM. 

 

 

100 pkt 

10 pkt 

 

Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków 

(rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę 

sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi). 

 

 10 pkt Pojemność silnika 2987 cm3 

         10 pkt 

 

Fotel u wezgłowia noszy z możliwością przesuwu w 

kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie 

zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno 

zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela 

od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w 

pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do 

kabiny kierowcy. Przesuw fotela dostępny w każdym 

momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, 

przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa 

przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System 

przesuwu niewymagający od Użytkownika używania 

narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania 

fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu 

kierowcy (zwolnienie dźwigni, przesunięcie fotele, następnie 

zablokowanie dźwigni w wymaganej pozycji). 

 
Podstawa prawna: 

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia”; 

Art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp – „(…) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności 
twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne 

niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo(…)”.; 
 

Zamieszczono: 

 Zamawiający – strona internetowa. 


