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Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego znak: OSP.1.2021 pn. „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo gaśniczego dla OSP Studzieniec” 
 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna 

w Studzieńcu informuje, że w postępowaniu jak wyżej, prowadzonym w trybie podstawowym  

dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.  

W przedmiotowym postepowaniu złożono 2 oferty. 
 
Jako oferta najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1, złożona przez: 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,bocar” Sp. z o.o. 
Korwinów, ul. Okólna 15,  
42-263 Wrzosowa 
Cena zaoferowana – 781 665,00 zł (brutto)  
Termin wykonania – do 5 dni od dnia podpisania  umowy 
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 36 miesięcy 
 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, że oferta nr 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru – cena oferty – 60 %, termin wykonania – 20%, długość okresu gwarancji jakości i 
rękojmi za wady – 40 %. 
 
Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Liczba 
punktów 
w kryterium  
cena oferty 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
termin 
wykonania 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
długość 
okresu 
gwarancji 
jakości i 
rękojmi 
za wady 

Łączna 
liczba 
uzyskanych 
punktów 

Kolejność 
wg 
kryteriów 
oceny 
ofert 

1. 

Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne 
 ,,bocar” Sp. z o.o. 
Korwinów, ul. Okólna 
15,  
42-263 Wrzosowa 

60,00 20,00 20,00 100,00 

Oferta 
pierwsza 
w 
kolejności 



2. 

STOLARCZYK 
MIROSŁAW 
TECHNOLOGIA 
POŻARNICZA 
ul. Ściegiennego 268A 
25-116 Kielce 

Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

 

 

 

 

       Kuziora Józef 

                              

Prezes OSP Studzieniec                                                                          
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