
 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU POSTĘPOWANIA  

o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: 

Sukcesywne dostawy poszycia, elementów z tworzyw sztucznych, elementów zamiennych do 
klap, zamków, zawiasów, elementów wykończeniowych oraz części do siedzeń i fotela 

kierowcy do autobusów 

w trybie przetargu sektorowego 

znak sprawy: LP.281.23.2021 
 

1. Postępowanie prowadzono przy użyciu Platformy Zakupowej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego S.A. w Krakowie. 

2. Wybrano ofertę złożoną przez:  
 

I. Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. 

ul. Obornicka 46; Bolechowo-Osiedle; 62-005 Owińska  

 na Zadanie 1 - Elementy zamienne klap, zamków, zawiasów itp. do autobusów marki Solaris: 
Cena oferty brutto: 79 478,69 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 
siedemdziesiąt osiem złotych 69/100) 

 na Zadanie 3 - Elementy wykończeniowe do autobusów marki Solaris 
Cena oferty brutto: 3 115,28 zł (słownie: trzy tysiące sto piętnaście złotych 28/100) 

 na Zadanie 5 - Elementy poszycia, z tworzyw sztucznych do autobusów marki Solaris 
Cena oferty brutto: 51 812,73 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych 
73/100) 

 

II. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Autocentrum”  

Maziarz, Krawiec Spółka Jawna 

Wola Mielecka 358a, 39-300 Mielec 

Cena oferty brutto: 59 448,36 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści 
osiem złotych 36/100) 

 na Zadanie 4 - Elementy wykończeniowe do autobusów marki Mercedes, Autosan, Volvo 
Cena oferty brutto: 22 338,03 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem 
złotych 03/100) 

 na Zadanie 6 - Elementy poszycia, z tworzyw sztucznych do autobusów marki Mercedes, 
Autosan, Volvo 
Cena oferty brutto: 73 935,30 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć 
złotych 30/100) 

 na Zadanie 7 - Elementy zamienne do siedzeń, fotela kierowcy do autobusów marki Solaris 
Cena oferty brutto: 46 737,54 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem 
złotych 54/100  

 
 
 

 

 na Zadanie 2 - Elementy zamienne klap, zamków, zawiasów itp. do autobusów marki Mercedes 
i Autosan: 



 
 

 

na Zadanie 8 - Zderzaki, elementy zderzaków do autobusów marki Autosan, Mercedes, Volvo. 

Cena oferty brutto: 30 235,87 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 87/100) 

Cena netto będzie wynagrodzeniem Wykonawcy. 

 

 

Uzasadnienie wyboru ofert: Wskazane oferty spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ i 

zawierają najniższą cenę na zadania 1-5 i 7-8, a oferta złożona na zadanie 6 jest jedyną ofertą złożoną 

w postępowaniu na to zadanie. 

 

Zatwierdzono w systemie EZD, nr (ID) dokumentu WW21001599 

III. INTERCARS S.A.  
02-903 Warszawa, ul . Powsińska 64 


