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OAK.KCB.2621/1/17 

Lublin, 19 stycznia 2017 r.  

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 

zm.), na usługę wynajmu samochodu osobowego klasy niższej średniej (segment C) na 

potrzeby LAWP w Lublinie. 

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w Rozdz. VI OPZ  jest oferta:  

Dolcar Sp. z o.o. Sp. K. Aleja Krakowska 179 02-10 Warszawa. 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca 

spełnił warunki opisane w Zaproszenia do składania ofert oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów określonych w Rozdz. VI OPZ: kryterium cena oferty: 85 pkt, kryterium 

opłata za 1 km przekroczenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów – 5 pkt. Cena oferty nie 

przekracza wartości środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe postępowanie. 

 

Odnośnie pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu:  

Lp. Nazwa wykonawcy Adres 

wykonawcy 

 Liczba punktów   Uwagi 

1. M. i R. Prasek Sp .J. 

Monika Prasek i Robert 

Prasek  

Ul. Kozienicka 1 

26-600 Radom 

kryterium cena oferty: 66,8 

pkt, kryterium opłata za 1 km 

przekroczenia miesięcznego 

limitu przebiegu kilometrów 

– 15 pkt 

Cena oferty 

przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie 

zamówienia 

2. Auto-Banasik Piotr 

Banasik  

Ul. W. 

Kniewskiego 4 

43-600 

Jaworzno 

kryterium cena oferty: 37,8 

pkt, kryterium opłata za 1 km 

przekroczenia miesięcznego 

limitu przebiegu kilometrów 

– 7,5 pkt 

Cena oferty 

przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie 

zamówienia 

 

Mając na uwadze powyższe podjęta została decyzja o zakupie przedmiotowej usługi  u 

Wykonawcy: Dolcar Sp. z o.o. Sp. K. Aleja Krakowska 179 02-10 Warszawa, który 

przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  

 

Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 


