
 

           
Radom, dnia 12.04.2018 r.                                                                                Znak sprawy: 1/2018/ZP 
                                                               

 
 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Zakup wyposażenia do kuchni do 
nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20. 
 
 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, 
działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) Zamawiający: 
1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli  
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:     
 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Gastroteka Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/L1, 84-200 Wejherowo 
Cena ofertowa brutto: 196.055,40 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

49,24 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 196.055,40 x 60 pkt = 49,24 pkt 

 

69,24 pkt  

Gwarancja 
jakości 

20 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
3 lata  = 20 pkt 

 

Numer oferty 
2 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
PHU BMS Sp.j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  
Cena ofertowa brutto: 191.640,69 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

50,38 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 191.640,69 x 60 pkt = 50,38 pkt 

 

90,38 pkt  

Gwarancja 
jakości 

40 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
4 lata  = 40 pkt 

 

Numer oferty 
3 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Unigastro Barbara Puć, ul. Międzyleska 6c,  50-514 Wrocław  
Cena ofertowa brutto: 175.895,16 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 



Cena 
ofertowa   
 

54,88 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 175.895,16 x 60 pkt = 54,88 pkt 

 

94,88 pkt  

Gwarancja 
jakości 

40 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
4 lata  = 40 pkt 

 

Numer oferty 
4 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
PPHU Przemko Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9c, 18-400 Łomża  
Cena ofertowa brutto: 191.880,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

50,31 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 191.880,00 x 60 pkt = 50,31 pkt 

 

90,31 pkt  

Gwarancja 
jakości 

40 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
4 lata  = 40 pkt 

 

Numer oferty 
5 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
TopGastro Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław  
Cena ofertowa brutto: 162.470,14 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

59,42 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 162.470,14 x 60 pkt = 59,42 pkt 

 

99,42 pkt  

Gwarancja 
jakości 

40 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
4 lata  = 40 pkt 

 

Numer oferty 
6 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Hurtownia Robin, Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza  
Cena ofertowa brutto: 160.898,93 złotych, Okres gwarancji jakości: 2 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

60,00 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 160.898,93 x 60 pkt = 60,00 pkt 

 

60,00 pkt  



Gwarancja 
jakości 

0 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
2 lata  = 0 pkt 

 

Numer oferty 
7 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz  
Cena ofertowa brutto: 163.760,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

58,95 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 163.760,00 x 60 pkt = 58,95 pkt 

 

98,95 pkt  

Gwarancja 
jakości 

40 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
4 lata  = 40 pkt 

 

Numer oferty 
8 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
J&T Top Gastro s.c., ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi  
Cena ofertowa brutto: 177.161,57 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

54,49 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = Cmin / Ci x 60 pkt, gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
P(Ci)= 160.898,93/ 177.161,57 x 60 pkt = 54,49 pkt 

 

94,49 pkt  

Gwarancja 
jakości 

40 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego 
w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 
4 lata  = 40 pkt 

 

2) jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 5 (cena ofertowa brutto: 162.470,14 złotych, 
okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata), złożona przez TopGastro Grzegorz Kowalski, Al. 
Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - 
w toku oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 99,42 pkt (z czego 59,42 pkt za kryterium 
ceny, 40 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości). Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, 
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Zamawiający przed 
dokonaniem rozstrzygnięcia zabezpieczył stosowne środki finansowe. 
 

3) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 

Kierownik Zamawiającego – 
- Dyrektor PP nr 4 w Radomiu 


