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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w trybie podstawowym bez
negocjacji na dostawę samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania
egzaminÓw państwowych na prawo jazdy kategorii B dla Wojewódzkiego ośrodka Ruchu
Drogowego w Słupsku - WORD/|żP/PN/2022, opubtikowanego w Biuletynie Zamówień
publicznych Nr 202ZBZP 00098367/01 z dnia 25.03.2022 r.

Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, działając na podstawie ań. 253 ust.1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 f. poz. 1129 ze zm., dalej
PZP lub ,,ustawa"), zawiadamia, iz wybrano ofeńę nr 2, złożonąprzez Wykonawcę |GMAR AD Sp.
z o.o., ul. Poznańska 7'lc,76-200 Słupsk, z ceną za dostawę 11 nowych samochodow marki
Hyundai i20 hatchback, pojemność silnika w aucie z manualną skzynią biegow 1,2 Mpl; z
automatyczną skrzynią biegów 1,0 T-GDI na łączną kwotę 783.938,00 złotych brutto.

WYkonawca |GMAR AD Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku spełnia warunki udziału w postepowaniu i

nie podlega wykluczeniu, jego ofeńa jest prawidłowa i otrzymała maksymalną liczbę punktow (100
pkt) w oparciu o ustalone 2 kryteria oceny ofeń. W związku z powższym ofeńa Wykonawcy
IGMAR AD Sp. z o,o, z siedzibą w Słupsku uzyskała została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zgodnie z dyspozycją wyrazoną w ań. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający informuje o
punktacji przyznanej ofertom w kazdym kryterium oceny ofeń iłącznej punktacji.

Słupsk, dn. 14.04,2022 r.



Continental Auto Sp. z o.

o., ul. Szczecińska 40,

76-200 Słupsk

|GMAR AD Sp. z o.o., ul.

Poznańska 71c, 76-20O

Słupsk

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP.

Niniejszą informację na podstawie ań. 253, ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udostępnia na stronie

internetowej prowadzonego postępowania: https://minipońal.uzp.9ov.pU oraz

http://bip.word,slupsk.plistrona,zakup-poj-kat-b-do-przeprowadzania-egzaminow-na-prawo-jazdy
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