
Szczecin dnia 20.11.2018r, 
ZZ-2380-126/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „uPzp” na „Zakup i dostawa

sprzętu  na  potrzeby  Laboratorium  Kryminalistycznego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji   w

Szczecinie”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

dotyczy: części I - Urządzenie do ujawniania śladów linii papilarnych metodą metalizacji próżniowej.

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
mail: precoptic@precoptic.pl

za cenę brutto  299 997,00 zł 

Uzasadnienie  faktyczne: wybrana  oferta  jest  jedyną  złożoną  w  postępowaniu,  nie  podlegała  odrzuceniu  i

uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia. 

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
mail: precoptic@precoptic.pl

Cena brutto oferty – 60,00; 

Okres gwarancji – 19,00;

Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – 20,00;

zatrudnienie przy realizacji zadania jednej lub więcej osób 

na umowę o pracę – 1,00;

Łączna liczba punktów:  100,00

wyk. w 1 egz.
wyk. A.K.



3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów;

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamówienie  to jest udzielane w

trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. Ustawy Pzp.  Zamawiający nie stosuje dynamicznego

systemu zakupów, więc nie będzie to postępowanie dwuetapowe, którego dot. przepisy art.102ust.1uPzp.

dotyczy: części II - Cyfrowa stacja kontroli dokumentów.

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
mail: precoptic@precoptic.pl

za cenę brutto  139 999,83 zł 

Uzasadnienie  faktyczne: wybrana  oferta  jest  jedyną  złożoną  w  postępowaniu,  nie  podlegała  odrzuceniu  i

uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia

warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia. 

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
mail: precoptic@precoptic.pl

Cena brutto oferty – 60,00; 

Okres gwarancji – 19,00;

Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – 20,00;

zatrudnienie przy realizacji zadania jednej lub więcej osób 

na umowę o pracę – 1,00;

Łączna liczba punktów:  100,00

3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów;

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamówienie  to jest udzielane w

trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. Ustawy Pzp.  Zamawiający nie stosuje dynamicznego

systemu zakupów, więc nie będzie to postępowanie dwuetapowe, którego dot. przepisy art.102ust.1uPzp.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.K.


