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Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa 
e-mail: kancelaria@abm.gov.pl, 22 270 70 69 

NIP: 5252783949   REGON: 382836515 

Warszawa, dnia 5 marca 2021 r. 

Nr sprawy: ABM-ZAKUP/3/2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Najem długookresowy pojazdu osobowego na potrzeby Agencji Badań Medycznych” 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zakupowym o udzielenie zamówienia publicznego 

nr  sprawy ABM-ZAKUP/13/2021, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

Piotra Banasik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

BANASIK PIOTR AUTO-BANASIK 

ul. Gryfinów 4 

43-600 Jaworzno 

 

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę całkowitą brutto w wysokości 

140 367,60 zł.  

oraz: 

1. Zwiększenie limitu kilometrów na cały okres najmu Pojazdu do 180 000 km. 

2. Opłatę za przekroczenie limitu kilometrów ponad zaoferowany w wysokości 0,01 zł brutto 
za 1 km. 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zgodnie z pkt. 10.2 Zapytania ofertowego ocenił ofertę. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 

biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny ofert: Oferowana cena brutto (C) – 60% (60 pkt), 

Zwiększenie limitu przebiegu kilometrów (D) – 20% (20 pkt), Opłata za 1 km przekroczenia limitu 

przebiegu kilometrów (E) – 20% (20 pkt). Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę, która 

uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym w Zapytaniu 

ofertowym, tj. uzyskała największą liczbę punktów ostatecznych stanowiącą sumę punktów 

ze wszystkich kryteriów. 

mailto:kancelaria@abm.gov.pl


2 
 
 

Oferta Wykonawcy Piotra Banasik prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BANASIK 

PIOTR AUTO-BANASIK zawiera wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, 

niezbędne do jej złożenia, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz uzyskała największa ilość punktów w ramach przyjętego kryterium oceny 

ofert, tj. łącznie uzyskała 100% (100 pkt). 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
(podpis osoby przez niego upoważnionej  

przez Kierownika Zamawiającego) 
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