
Szczecin, dnia 08.05.2017 r.

ZZ-2380-52/17

informacja na stronę internetową/tablice ogłoszeń

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

Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz.  2164.), zwanej dalej „uPzp”na „dostawę

wyposażenia  biurowego  dla  Wydziałów  oraz  jednostek  Policji  województwa

zachodniopomorskiego, CBŚP oraz BSW KGP”

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

1a) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I   (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp)

złożonej przez Wykonawcę:

P.W.BOGMAR
Bogdan Pajdowski

ul. Narzędziowa 35

70-807 Szczecin

za cenę brutto 12.007,26 zł i  zaoferowanym 48 miesięcznym terminie gwarancji.

a) 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.

b) 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. 

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

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część I, a także punktację przyznaną ofertom w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację dla części I   (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty Wykonawca

Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin gwarancji

Łączna 

liczba 

punktów

2 P.W.BOGMAR
Bogdan Pajdowski

ul. Narzędziowa 35

70-807 Szczecin

faks 91 466 66 44

mail: biuro@bogmar.pl

60,00 40,00 100,00

4 POLFORMA – MEBLE
Marek Groniewicz

ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

faks 91 432 02 99

mail: info@polforma-meble.pl

54,38 40,00 94,38
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3 Towarzystwo Gospodarcze PS
Piotr Surowy

ul. Kcyńska 46/5

85-304 Bydgoszcz

faks 52 581 20 84

mail: psurowy@vp.pl

50,02 40,00 90,02

1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

faks 22 499 41 77

mail: dzp@tronus.pl

24,89 40,00 64,89

1b) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części II   (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

P.W.BOGMAR
Bogdan Pajdowski

ul. Narzędziowa 35

70-807 Szczecin

za cenę brutto 1.466,16 zł i  zaoferowanym 48 miesięcznym terminie gwarancji.

a) 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.

b) 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. 

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

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część I, a także punktację przyznaną ofertom w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację dla części II   (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty Wykonawca

Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin gwarancji

Łączna 

liczba 

punktów

2 P.W.BOGMAR
Bogdan Pajdowski

ul. Narzędziowa 35

70-807 Szczecin

faks 91 466 66 44

mail: biuro@bogmar.pl

60,00 40,00 100,00

3 Towarzystwo Gospodarcze PS
Piotr Surowy

ul. Kcyńska 46/5

85-304 Bydgoszcz

faks 52 581 20 84

mail: psurowy@vp.pl

51,09 40,00 91,09

4 POLFORMA – MEBLE
Marek Groniewicz

ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

faks 91 432 02 99

mail: info@polforma-meble.pl

46,75 40,00 86,75
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1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

faks 22 499 41 77

mail: dzp@tronus.pl

17,86 40,00 57,86

1c) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty  dla  części III   (art. 92 ust. 1  pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Towarzystwo Gospodarcze PS
Piotr Surowy

ul. Kcyńska 46/5

85-304 Bydgoszcz

za cenę brutto 12.570,60 zł i  zaoferowanym 48 miesięcznym terminie gwarancji.

a) 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.

b) 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. 

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

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty na część I, a także punktację przyznaną ofertom w

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację dla części III (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr

oferty Wykonawca

Liczba punktów

wg kryterium

cena

Liczba punktów 

wg kryterium

termin gwarancji

Łączna 

liczba 

punktów

3 Towarzystwo Gospodarcze PS
Piotr Surowy

ul. Kcyńska 46/5

85-304 Bydgoszcz

faks 52 581 20 84

mail: psurowy@vp.pl

60,00 40,00 100,00

2 P.W.BOGMAR
Bogdan Pajdowski

ul. Narzędziowa 35

70-807 Szczecin

faks 91 466 66 44

mail: biuro@bogmar.pl

53,93 40,00 93,93

4 POLFORMA – MEBLE
Marek Groniewicz

ul. Smolańska 3

70-026 Szczecin

faks 91 432 02 99

mail: info@polforma-meble.pl

52,96 40,00 92,96

1 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

faks 22 499 41 77

mail: dzp@tronus.pl

13,89 40,00 53,89

3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający
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nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

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

Zamawiający postanowił nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ponieważ zgodnie z definicją zawartą

w art. 2a Ustawy Pzp  – dynamiczny system zakupów to ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielenia

zamówienia.  Zamówienie  to jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast.

Ustawy  Pzp.   Zamawiający  nie  stosuje  dynamicznego  systemu  zakupów  ponieważ  będzie  prowadzić

postępowania w trybie nieograniczonym na podst. art.39uPzp, a więc nie będzie to postępowanie dwuetapowe,

którego dot. przepisy art.102ust.1uPzp.

 

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.
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