
 
    DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  BETANIA W LUBLINIE 

20-718 Lublin, al. Kraśnicka 223,  tel./fax (081) 4665585 

      tel. (081)  4665586  

 

 

Lublin, dnia 18.08.2020r. 

 
DPSB.DAG.342.1.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 I O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) niniejszym informuję, że w prowadzonym 

przez Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, mającym siedzibę przy Al. 

Kraśnickiej 223, 20-718 Lublin,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pojazdu 9-osobowwgo typu BUS z możliwością 

przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównania różnic między regionami 

III w obszarze D dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, wybrano 

jako  najkorzystniejszą ofertę: 

 

nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Carrara Spółka z o.o., ul. Lwowska 1, 20-128 Lublin 

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 

Cena brutto – 166900 zł brutto. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena 60% - 60pkt 

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym (P)   

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - średnie zużycie paliwa w cyklu 

mieszanym (P) 20%, - 20pkt 

Emisja dwutlenku węgla (W)  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - emisja dwutlenku węgla (W) 10% - 

10pkt 

Łączna wielkość emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów) (Z) – waga kryterium 10% 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium łączna wielkość emisji zanieczyszczeń 

(tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) (Z) 10% - 10pkt 

 

Łącznie oferta uzyskała – 100 pkt 

 

a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej przez Zamawiającego.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono jeszcze jedną 

ofertę: 

nr 1 złożoną przez Wykonawcę: MERCUS – BUS Sp. z o.o., Urszulin 20, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki. 

W/w oferta została odrzucona: 

uzasadnienie prawne: na podst. art. 89 ust.1 pkt 2), ponieważ jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany pismem z dnia 11.08.2020r. do 

uzupełnienia dokumentów do dnia 14.08.2020r. do godz. 1200. Uzupełnić należało pięć 

podpunktów z załącznika nr 6, który stanowił ofertę składaną w formie pisemnej. 

Wykonawca wysłał uzupełniony dokument po wyznaczonym czasie tj. 12:02 drogą 

elektroniczną.  

 

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego w terminie: 24.08.2020r. 

 

 

 

                                                                                             Dyrektor DPS Betania w Lublinie 

                                                                                              mgr Grażyna Zabielska 

 

 

 

 

 

 

 


