
Szczecin, dnia  11.07.2017 r.

ZZ-2380-73/17

informacja na stronę internetową

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

„świadczenie  usług  polegających  na  obsłudze  kotłowni  na  paliwo  stałe  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni celem zapewnienia dostawy energii cieplnej

w obiektach służbowych na terenie garnizonu zachodniopomorskiej Policji w sezonie grzewczym

2017/2018”.

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

dotyczy: część I – KP Międzyzdroje

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

Wykonawcę:

Mirosław Jakub Gaworski

ul. Mickiewicza 14/1

72-500 Międzyzdroje

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

4 Mirosław Jakub Gaworski
ul. Mickiewicza 14/1
72-500 Międzyzdroje

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22
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dotyczy: części II – PP Lipiany

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

Wykonawcę:

Krystian Sawa

ul. Bema 31

74-240 Lipiany

email: firma.sawa@o2.pl

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

9 Krystian Sawa
ul. Bema 31
74-240 Lipiany
email: firma.sawa@o2.pl

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części III –  RD Postomino

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

Wykonawcę:

Maria Cicha

Postomino 93

76-113 Postomino

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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
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została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

2 Maria Cicha
Postomino 93
76-113 Postomino

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części IV –   KP Rąbino

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

Wykonawcę:

Piotr Kraus

Rąbino 22/1

78-331 Rąbino

email: krauzik5@wp.pl

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

7 Piotr Kraus
Rąbino 22/1
78-331 Rąbino
email: krauzik5@wp.pl

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22
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dotyczy: części V –    PP Tuczno

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

Wykonawcę:

Urszula Maciesza

ul. Różana 15

78-640 Tuczno

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

1 Urszula Maciesza
ul. Różana 15
78-640 Tuczno

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części VI –    PP Polanów

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

Wykonawcę:

Wiśniewski Andrzej

syn Jana

ul. Mariańskie Wzgórze 2/1

76-010 Polanów

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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
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została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

10 Wiśniewski Andrzej
syn Jana
ul. Mariańskie Wzgórze 2/1
76-010 Polanów

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części VII  –   PP Wierzchowo

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

Wykonawcę:

Krystyna Tarach

ul. Parkowa 1/2

78-530 Wierzchowo

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

3 Krystyna Tarach
ul. Parkowa 1/2
78-530 Wierzchowo

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22
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dotyczy: części VIII  –  PP Sławoborze

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

Wykonawcę:

Renaldo Religiusz Osiński

ul. Kołobrzeska 29/2

78-314 Sławoborze

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

8 Renaldo Religiusz Osiński
ul. Kołobrzeska 29/2
78-314 Sławoborze

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części IX  –   PP Morzyczyn

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

Wykonawcę:

Barbara Mulica

ul. Szczecińska 29

73-108 Morzyczyn

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale XIII SIWZ.
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2)  nazwach albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami wykonywania  działalności  wykonawców, którzy  złożyli  oferty,  a  także  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

13 Barbara Mulica
ul. Szczecińska 29
73-108 Morzyczyn

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części X  –  PP Ińsko

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

Wykonawcę:

Sylwia Dec

ul. Armii Krajowej 18/1

73-140 Ińsko

email: syla654@o2.pl

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

14 Sylwia Dec
ul. Armii Krajowej 18/1
73-140 Ińsko
email: syla654@o2.pl

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22
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dotyczy: części XI  –  PP Marianowo 

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

Wykonawcę:

Aneta Łagiewnik

ul. Mieszka I 6

73-121 Marianowo

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

15 Aneta Łagiewnik
ul. Mieszka I 6
73-121 Marianowo

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części XII  –   PP Węgorzyno

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

Wykonawcę:

Jacek Franczuk

ul. Jagiellońska 8/4

73-155 Węgorzyno

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale XIII SIWZ.
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2)  nazwach albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami wykonywania  działalności  wykonawców, którzy  złożyli  oferty,  a  także  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

5 Jacek Franczuk
ul. Jagiellońska 8/4
73-155 Węgorzyno

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części XIII –  PP Dobra Nowogardzka

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

Wykonawcę:

Józef Graczykowski

ul. Ofiar Katynia 22/4

72-210 Dobra

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

6 Józef Graczykowski
ul. Ofiar Katynia 22/4
72-210 Dobra

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

dotyczy: części XIV –  PP Tychowo
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1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Wiesław Żerdziński

ul. Leśna 3

78-220 Tychowo

za cenę brutto 11 076,00 zł i przy 21 dniowym terminie płatności  

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

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą 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 rozdziale 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  o punktacji  przyznanej

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp): 

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów
wg kryterium

cena

Liczba punktów 
wg kryterium

termin płatności

Łączna 
liczba 

punktów

12 Wiesław Żerdziński
ul. Leśna 3
78-220 Tychowo

60,00 40,00 100,00

11 PPUH FACTUM Sp. z o.o. 
ul. Z. Augusta 5/3
85-082 Bydgoszcz
email: palololoski@factum.net.pl

17,22 40,00 57,22

II. Żadna oferta nie została odrzucona w postępowaniu w zakresie ww. części (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp):

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

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

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

V. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Zamówienie jest udzielane w

trybie przetargu nieograniczonego i na podstawie art.  39 i nast.  uPzp Zamawiający nie stosuje dynamicznego

systemu zakupów ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie dwustopniowym określonym w art.

102 ustawy Pzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.
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