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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 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na „dostawa

wyposażenia  kwaterunkowego  do  jednostek  terenowych  Policji  województwa

zachodniopomorskiego  -  KMP Szczecin, KPP Białogard oraz KMP Koszalin”.

dotyczy: części II – meble metalowe 

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

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

Wykonawcę:

BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15
80-215 Gdańska
faks (58) 322 00 25

za cenę brutto 84 525,60 zł Wykonawca zaoferował termin dostawy 1 tydzień.

Uzasadnienie  faktyczne: wybrana  oferta  nie  podlegała  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  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):
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zamówienie 

Liczba punktów 
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punktów



4 BENER Michał Benka
ul. Wileńska 59B/15
80-215 Gdańska
faks (58) 322 00 25

60,00 40,00 100,00

5 Towarzystwo Gospodarcze PS
Piotr Surowy
ul. Kcyńska 46/5
85-304 Bydgoszcz
faks (52) 581 20 84

57,68 40,00 97,68

1 Tronus Polska Sp.z o.o.
ul. Ordona 2a
01-237 Warszawa
faks (22) 4994177

28,15 13,33 41,48

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

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.
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