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Fałków, dn.22.04.2022r 
Gmina Fałków 
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 
NIP: 658-187-20-63, Regon: 590648066 
 

Dotyczy postępowania pn.:  „Dostawa fabrycznie nowego, średniej wielkości autobusu na potrzeby Gminy 

Fałków” , postępowanie Nr ZP.271.4.2022                                                                      
                                                                

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający, tj: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, działając na podstawie art. 253  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), informuje, że w wyniku 
rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, średniej wielkości autobusu 
na potrzeby Gminy Fałków” , postępowanie Nr ZP.271.4.2022, został wybrany Wykonawca: 
 

„CMS AUTO” SP. z o.o. Aleja Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek 
Uzasadnienie: 
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania SIWZ, nie podlega odrzuceniu i została wybrana 
jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. 
uzyskała najwięcej punktów w oparciu o ustalone w SWZ kryteria oceny ofert. Łączna punktacja – 100,00 pkt 

 
Zbiorcze zestawienie ofert z liczbą uzyskanych punktów:  
 

Lp. 
Nazwa i adres 

firmy 

Cena brutto 

oferty w zł / 

przyznana 

punktacja 

Okres 

gwarancji 

mechanicznej 

/ przyznana 

punktacja 

Okres 

gwarancji na 

powłokę 

lakierniczą / 

przyznana 

punktacja 

Okres 

gwarancji na 

perforację 

nadwozia / 

przyznana 

punktacja 

Łączna 

przyznana 

liczba 

punktów 

1 

BUS-CENTER 
Tomasz Gad 

ul. Spacerowa 26B, 
26-067 Strawczyn 

473.550,00 / 
54,47 pkt 

48 miesięcy               
/ 10,00 pkt 

36 miesięcy  
/ 10,00 pkt 

120 miesięcy 
/ 20,00pkt 

94,47 pkt 

2 

„CMS AUTO”  
Sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 67 
05-070 Sulejówek 

429.885,00 / 
60,00 pkt 

48 miesięcy  
/ 10,00 pkt 

36 miesięcy 
 / 10,00 pkt 

120 miesięcy 
/ 20,00pkt 

100,00 pkt 

3 

TRUCK IMPORT-
EXPORT 

WYNAJEM Sp. z 
o.o. 

ul. Żurawia 43/201 
00-680 Warszawa 

441.570,00 / 
58,41 pkt 

48 miesięcy  
/ 10,00 pkt 

36 miesięcy 
 / 10,00 pkt 

120 miesięcy 
/ 20,00pkt 

98,41 pkt 

 
 
 
Jednocześnie, Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa z wybranymi 
Wykonawcami może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji. 
 

 
               Z poważaniem 
                                                                                                              Wójt Gminy  
                                                                                   Henryk Konieczny   (podpis elektroniczny) 
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