
 

 
INFORMACJA  O  WYNIKU POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: 
„Regeneracja części do taboru szynowego i autobusowego.”  

w trybie przetargu sektorowego 
znak sprawy: LP.281.58.2022 

 
1. Postępowanie prowadzono przy użyciu Platformy Zakupowej Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego S.A. w Krakowie. 
2. Wybrano ofertę: 
 

W zakresie zadania nr 1: 
 

4iB Sp. z o.o. 
ul. Marynarki Polskiej 98/10 

80-557 Gdańsk 
NIP: 9571070990 

 
Cena oferty brutto: 192.649,98 zł brutto ( słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści 
dziewięć złotych 98/100) 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest 
jedyną ofertą podlegającą ocenie w tym zadaniu. 
 
 
W zakresie zadania nr 2: 
 

4iB Sp. z o.o. 
ul. Marynarki Polskiej 98/10 

80-557 Gdańsk 
NIP: 9571070990 

 
 

Cena oferty brutto: 330.429,66 zł brutto ( słownie: trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia 
dziewięć złotych 66/100) 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest 
jedyną ofertą podlegającą ocenie w tym zadaniu. 
 
 
 
W zakresie zadania nr 3 : 
 

Zakład Usługowy Elektroniki Optel, mgr inż. Paweł Nowak 
ul. Jana Brożka 3 

30-347 Kraków 
NIP: 6792002620 

 
 

Cena oferty brutto: 107.871,00 zł brutto ( słownie: sto siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 
złotych 00/100) 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest 
jedyną ofertą podlegającą ocenie w tym zadaniu. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
W zakresie zadania Nr 4: 

VOLT SERWIS Sp. z o.o. 
ul. Gospodarcza 2 
41-214 Sosnowiec 
NIP: 6443559577 

 
 

 
Cena oferty brutto: 137.944,50 zł brutto ( słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści 
cztery złote 50/100) 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest 
jedyną ofertą podlegającą ocenie w tym zadaniu. 
 
 
 
 
W zakresie zadania nr 5 : 
 

4iB Sp. z o.o. 
ul. Marynarki Polskiej 98/10 

80-557 Gdańsk 
NIP: 9571070990 

 
 

Cena oferty brutto: 138.906,36 zł brutto ( słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześć 
złotych 36/100) 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest 
jedyną ofertą podlegającą ocenie w tym zadaniu. 
 
 
 
W zakresie zadania nr 6 : 
 
 

Zakład Usługowy Elektroniki Optel, mgr inż. Paweł Nowak 
ul. Jana Brożka 3 

30-347 Kraków 
NIP: 6792002620 

 
 

Cena oferty brutto: 51.438,60 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem 
złotych 60/100) 

 
 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jest 
jedyną ofertą podlegającą ocenie w tym zadaniu. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
W zakresie zadania nr 7 : 
 

OKA, mgr Dorota Ziembla 
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 51b/162 

30-348 Kraków 
NIP: 6792456290 

 
Cena oferty brutto: 32.250,60 zł brutto ( słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 
60/100) 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: Wskazana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ 
i zawiera najniższą cenę. 
 
 
 
 
Zatwierdzono w systemie EZD, nr (ID) dokumentu WW22005173 


