
WZ 5530.5.2020                                  Konin, dn. 29.09.2020r. 

   

 

 

 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

Zakup samochodu osobowo-dostawczego do transportu środków 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 
 

 

Znak sprawy: WZ 5530.5.2020 

1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego: Publiczny konkurs ofert  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV 34115200-8 

 

3. Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

4. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.09.2020r.  na kwotę 121.951,22 zł netto, co 

stanowi równowartość 28 564,68 euro (po kursie 4,2693 zł za 1 euro). Szacunku dokonał 

starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Michał Lewicki 

na podstawie cenników firm na 2020r., stron www., a także zapytań cenowych podmiotów 

gospodarczych oferujących dostawy samochodów osobowych typu kombi.. (załączono 

stosowną dokumentację szacowania wartości zamówienia). 



5. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                                   

150 000 zł. brutto. 

 

6. W dniu 14.09.2020r. opublikowano ogłoszenie o publicznym konkursie ofert w BIP.  

 

7. W wyznaczonym terminie wpłynęły/o/y 3 ofert/a/y, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. data 

wpływu 

oferty 

nazwa i adres 

wykonawcy 

cena w PLN 

(cena netto + 

podatek 

VAT = cena 

brutto) * 

inne kryteria 

(jeśli 

zastosowano) * 

ewentualne 

wymogi co 

do realizacji 

zamówienia 

– ocena w 

formule 

spełnia  / 

nie spełnia 

** 

1. 25.09.2020r. Delik sp. Jawna 

ul. Składowa 17 

62-081 

Przeźmierowo 

131 979,00 zł. Kryteria 

zamówienia 

zawiera załącznik 

nr 1  do 

Publicznego 

Konkursu Ofert z 

dn. 14.09.2020r. 

Oferta 

spełnia 

wymogi 

2. 25.09.2020r. DOMCAR Sp. z o.o. 

Ul. Spółdzielców 9A 

62-510 Konin 

 

137 000,00 zł. Kryteria 

zamówienia 

zawiera załącznik 

nr 1  do 

Publicznego 

Konkursu Ofert z 

dn. 14.09.2020r. 

Oferta 

spełnia 

wymogi 

3. 25.09.2020r. MM CARS Spółka z 

o.o. 

Ul. Lotnisko 81 

40-271 Katowice 

138 900,00 Kryteria 

zamówienia 

zawiera zał. nr 1  

do Publicznego 

Konkursu Ofert z 

dn. 14.09.2020r. 

Oferta 

spełnia 

wymogi 

 

 

 



8. Otwarcie ofert przeprowadzono w dniu 25.09.2020r. o godz. 13.30 w miejscu:  

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 maja 

21, 62-500 Konin, pok. Nr 5. (wypełnić tylko w przypadku publicznego konkursu ofert). 

 

9. Inne informacje / czynności przeprowadzone w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (m.in.: uzasadnienie odstępstwa od procedury udzielenia 

zamówienia publicznego ,o którym mowa w § 6 Zasad udzielania zamówień publicznych do 

30.000 euro, informacja o ofertach wycofanych, zmienionych przed terminem składania 

ofert, złożonych po terminie, wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, omyłki w treści ofert, 

odrzucenia ofert czy wykluczenia wykonawców, przebieg i ustalenia na dodatkowych 

negocjacjach warunków umowy, jeśli takie miały miejsce, informacje o ofertach 

niespełniających wymagań i warunków określonych przez zamawiającego, itp.):  

Wszystkie oferty spełniały wymagania i warunki określone przez zamawiającego. 

Podczas postępowania wykluczona została oferta nr 1 złożona przez firmę Delik sp. Jawna ul. 

Składowa 17, 62-081 Przeźmierowo. Firma w sobotę dn. 26.09.2020r. przyjęła zaliczkę na 

samochód, który został zaoferowany miastu Konin. Tym samym oferta została uznana za 

nieważną.    

10. Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez DOMCAR Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 9A, 62-510 Konin 

na kwotę 137 000,00 zł. brutto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) jako 

najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki 

zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert.  

 

11. Uwagi:  Firma Delik sp. Jawna ul. Składowa 17, 62-081 Przeźmierowo poinformowała 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego, że w sobotę przyjęła zaliczkę na 

sprzedaż samochodu zaoferowanego wcześniej Miastu Konin w Publicznym Konkursie Ofert z 

dn. 14.09.2020r. Był to jedyny egzemplarz posiadany przez ww. firmę spełniający kryteria 

zawarte w ww. konkursie. Tym samym oferta została uznana za nieważną.   

12. Protokół sporządził/a: Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Pan Michał Lewicki (wskazać osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie i/lub 

realizację zamówienia). 



 

 

Zatwierdzam 

….................................................................... 

(data i podpis kierownika komórki merytorycznej 

lub innej upoważnionej osoby). 


