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

26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) 

zwanej dalej „uPzp” na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia kwaterunkowego 

odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką do jednostek policji 

województwa zachodniopomorskiego” 
 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia że przedmiotowe postępowanie 

zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez: 

 

BENER Michał Benka 

ul. Wileńska 59 B/15 

80-215 Gdańsk   - za cenę  76.050,90 zł brutto. 

 

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównania ofert wraz z punktacją: 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Liczba uzyskanych 

punktów  

1 
BENER Michał Benka 

ul. Wileńska 59 B/15 

80-215 Gdańsk 

Cena – 100 

 

2 
Centrum SEDNO Sp. z o.o. 

ul. Niepodległości 44-48 

72-252 Koszalin   

_ 

3 
MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J. 

ul. Cukrowa 12D 

71-004 Szczecin  

_ 

 

Z przedmiotowego postępowania wykluczono:   

 

1. Centrum SEDNO Sp. z o.o. 

ul. Niepodległości 44-48 

  72-252 Koszalin   

 

2. MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J. 

ul. Cukrowa 12D 

  71-004 Szczecin 

 

 

 



 

Podstawą wykluczenia Wykonawców: Centrum SEDNO Sp. z o. o ,.ul. Niepodległości 44-48 

72-252 Koszalin oraz MULTIKO NARKIEWICZ SpJ. ul. Cukrowa 12D, 71-004 Szczecin  

jest art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp. 

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp wezwał ww. Wykonawców do uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych 

przez zamawiającego o których mowa w załączniku 7 do siwz, tj. dokumentu 

potwierdzającego nośność regałów, a także dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków do przechowywania dokumentacji oraz broni, zgodnie z normą PN-EN 

14450:2006. 

Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów,  

w związku tym Zamawiający uznał, że Wykonawca Centrum SEDNO Sp. z o. o, 

ul. Niepodległości 44-48 ,72-252 Koszalin oraz Wykonawca MULTIKO NARKIEWICZ SpJ. 

ul. Cukrowa 12D, 71-004 Szczecin  nie spełnili warunku udziału w postępowaniu, który 

został określony w zał. nr 7 do siwz, co skutkuje wykluczeniem z przedmiotowego 

postępowania.  

 

 

 

 

 

30.07.2015r.…................................................................. 
(data i podpis kierownika zamawiającego  

                         lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 


