
Starosta Kielecki 
SR-II.272.1.19.2022 Kielce, dnia 30.11.2022 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. : „Dostawa 
samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach." 

Zamawiający Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, działając na podstawie 
art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: DELIK SP. JAWNA, ul. Składowa 17, 62-081 
Przeźmierowo z ceną oferty brutto 198 989,40 zł. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę 
ww. Wykonawcy na podstawie kryteriów określonego w SWZ tj.: 

— cena brutto (C) - 60%,, 
— zasięg (Z) - 20% 

— gwarancja na pojemność akumulatora trakcyjnego (G) - 20 %. 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu, 
a Wykonawca spełniał warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Zamawiający poniżej przedstawia ofertę wraz z informacją o liczbie uzyskanych procentów: 
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Łączna 
punktacja 

DELIK SP. JAWNA 
Ul. Składowa 17 
62-081 
Przeźmierowo 

198 989,40 60% 460 km 20% 
8 lat lub 

160 000 km 
15% 95% 

Oferta wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, którymi były: cena brutto - 60 % , zasięg (Z) 
- 20 % oraz gwarancja na pojemność akumulatora trakcyjnego - 20 %. Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, a jego oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 
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