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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  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”

na  „sukcesywne  dostawy  środków  czystości,  papieru  toaletowego  i  ręczników  papierowych  oraz

środków do dezynfekcji rąk i powierzchni do magazynu KWP w Szczecinie”

dotyczy: części III –   środki czystości i środki pielęgnujące dla Wydziału w Szczecinie BSWP

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

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

Wykonawcę:

MERIDA Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59
53-015 Wrocław
faks (91) 464 42 32
mail:joanna.sitarz@merida.com.pl

za cenę brutto 830,10 zł.  Wykonawca zaoferował czas wykonania usługi w 3 dni kalendarzowe.

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):



Nr
ofert

y

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium cena
zamówienie 

Liczba punktów 
wg kryterium

termin dostawy

Łączna 
liczba 

punktów

11 MERIDA Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

60,00 40,00 100,00

DELKO ESTA Sp. z o.o.
ul. J. Kochanowskiego 23
73-110 Stargard

57,16 40,00 97,16

8 DLUX Firma Usługowo- Handlowa
Dorota Gurgacz- Dutka
ul. Boguchwały 11/4
71-530 Szczecin

41,83 40,00 81,83

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej  ofert (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp)

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);
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