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IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 
W ZIELONEJ GÓRZE

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, 
ul. Gen.Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra
Tel. +48 68 456 07 00 • fax : +48 68 456 07 01
e-mail : ias.zielonagora@mf.gov.pl • ePUAP : /95i13yiinr/skrytka • www.lubuskie.kas.gov.pl

Zielona Góra, 20 marca 2023 roku
UNP: 0801- 018186

Sprawa:

postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Usługa wykonania 
okresowych obsług technicznych i napraw 
pojazdów służbowych należących do Izby 
Administracji Skarbowej w Zielonej Górze”.

Znak sprawy: 0801-ILZ-1.260.42.2022.20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Cz.I
Szanowni Państwo,
zawiadamiamy  o wyborze najkorzystniejszej oferty, w przedmiotowym postępowaniu1

Część I - Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw 
pojazdów służbowych na terenie miasta Zielona Góra

Ranking złożonych ofert:

Nr
oferty Wykonawca

Cena oferty
cz. I

(zaoferowana)

Cena oferty –
waga 100 

(przyznana 
punktacja)

Łączna 
punktacja

4.
Batcar Serwis s.c. 
Kamil Nowicki Ryszard Szymański
ul. Przyleśna 3, 65-544 Zielona Góra

527.057,46 zł 100 pkt 100 pkt

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W tej częśći wpłynęła tylko jedna oferta. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę 
przedsiebiorców  Kamila Nowickiego i Ryszarda Szymańskiego prowadzących wspólnie działalność 
gospodarczą pod nazwą Batcar Serwis s.c. Kamil Nowicki Ryszard Szymański , ul. Przyleśna 3, 65-544 
Zielona Góra.  
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniała 
wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami 
określonymi w SWZ 2.

Podstawa prawna 

1.  Art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zm.):
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
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działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację,
2)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

2.  Art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zm.):
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
dokumentach zamówienia.
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu 
lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

Zastępca Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Katarzyna Kasperczak
(podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym)

Korespondencję otrzymują:
1) Wykonawca- za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2) Aa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/kontakt/inspektor-ochrony-danych  • kontakt: • tel. 512 
141 979 • adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl
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