
Szczecin, dnia 14.01.2020 r.

ZZ-2380-116/19

informacja na stronę internetową

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

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej dalej 

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

środków do dezynfekcji rąk do magazynu KWP w szczecinie

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

Część VI – papier toaletowy i ręczniki papierowe dla CBŚP Zarząd w Szczecinie  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część  (art. 92 ust. 1  pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

DELKO ESTA Sp. z o.o.

ul. J.Kochanowskiego 23

73-110 Stargard

za łączną cenę brutto 7 879,32 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

na ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę  na

ww.  części  wykazał,  iż  oferta  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

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. 

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

60,00 40,00 100,00



3 DLUX Dorota Gurgacz- Dutka
ul. Boguchwały 11/4
71-530 Szczecin

46,25 40,00 86,25

7 FLESZ Sp. z o.o.
ul. Cieślewskich 25F
03-017 Warszawa

Oferta odrzucona

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

Oferta odrzucona

1.3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp):

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

1.4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

a)  FLESZ Sp. z o.o., ul. Cieślewskich 25F, 03-017 Warszawa.

oferta odrzucona zgodnie z informacją i uzasadnieniem przekazanym wykonawcom w piśmie z dnia 24.12.2019 r. w 

zakresie ww. części ;

b) MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław.

oferta odrzucona zgodnie z informacją i uzasadnieniem przekazanym wykonawcom w piśmie z dnia 31.12.2019 r. w 

zakresie ww. części ;

wyk. w 1 egz.

wyk. M .L.


