
 

           
Radom, dnia 13.06.2018 r.                                                                                Znak sprawy: 2/2018/ZP 
                                                               
 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Dostawa i montaż wyposażenia 
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:   
 

a)  Część 1 pn.: Dostawa i montaż mebli 
 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa  
Cena ofertowa brutto: 265.000,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

37,95 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)= 167.604,72 / 265.000,00 x 60 pkt = 37,95 pkt 

 

57,95 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:   
Hurtownia Mebli TRON, ul. Juranda 16, 62-030 Luboń  
Cena ofertowa brutto: 207.391,53 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

48,49 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)= 167.604,72 / 207.391,53 x 60 pkt = 48,49 pkt 

 

88,49 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 

 

Numer oferty 
3 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa  
Cena ofertowa brutto: 187.220,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 



Cena 
ofertowa   
 

53,71 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)= 167.604,72 / 187.220,00 x 60 pkt = 53,71 pkt 

 

93,71 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:   
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice 
Cena ofertowa brutto: 167.604,72 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 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)= 167.604,72 / 167.604,72 x 60 pkt = 60,00 pkt 

 

100,00 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 

 

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 4 (cena ofertowa brutto: 167.604,72 złotych, 
okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata), złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-
Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice, ponieważ 
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, 
tj. 100,00 pkt (z czego 60,00 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. 
 

b) Część 2 pn.: Dostawa zabawek 
 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa  
Cena ofertowa brutto: 175.000,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

42,69 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)= 124.498,23 / 175.000,00 x 60 pkt = 42,69 pkt 

 

62,69 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:   
Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź  
Cena ofertowa brutto: 124.498,23 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 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)= 124.498,23 / 124.498,23 x 60 pkt = 60,00 pkt 

 

100,00 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:   
Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa  
Cena ofertowa brutto: 132.590,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

56,34 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)= 124.498,23 / 132.590,00 x 60 pkt = 96,34 pkt 

 

96,34 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 

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2 (cena ofertowa brutto: 124.498,23 złotych, 
okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata), złożona przez Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k., ul. 
Graniczna 46, 93-428 Łódź , ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku 
oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (z czego 60,00 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. 
 

c) Część 3 pn.: Dostawa i montaż sprzętu AGD 
 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa  
Cena ofertowa brutto: 274.000,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

7,47 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)= 34.105,40 / 274.000,00 x 60 pkt = 7,47 pkt 

 

27,47 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:   
Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa  
Cena ofertowa brutto: 43.083,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

47,50 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)= 34.105,40 / 43.083,00 x 60 pkt = 47,50 pkt 

 

87,50 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:   
PHU BMS Sp.J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  
Cena ofertowa brutto: 41.812,51 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

48,94 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)= 34.105,40 / 41.812,51 x 60 pkt = 48,94 pkt 

 

88,94 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:   
13p Grzegorz Kociumbas, ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław  
Cena ofertowa brutto: 43.764,82 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

46,76 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)= 34.105,40 / 43.764,82 x 60 pkt = 46,76 pkt 

 

86,76 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:   
VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne, Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostałówek Cena 
ofertowa brutto: 37.312,05 złotych, Okres gwarancji jakości: 2 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 



Cena 
ofertowa   
 

54,84 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)= 34.105,40 / 37.312,05 x 60 pkt = 54,84 pkt 

 

54,84 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 
6 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
DecoMart Jan Nowacki, ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice  
Cena ofertowa brutto: 41.358,19 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

49,48 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)= 34.105,40 / 41.358,19 x 60 pkt = 49,48 pkt 

 

69,48 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 
7 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
2E s.c. Sylwester Gawda, Ewa Wosiak, ul. 1905 Roku 30A, 26-600 Radom 
 Cena ofertowa brutto: 34.105,40 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)= 34.105,40 / 34.105,40  x 60 pkt = 54,84 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 

 

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 3 (cena ofertowa brutto: 41.812,51 złotych, 
okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata), złożona przez PHU BMS Sp.J. Z. Bielecki, ul. 
Staszica 22, 82-500 Kwidzyn , ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku 
oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 88,94 pkt (z czego 48,94 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. 
 

d) Część 4 pn.: Dostawa sprzętu konserwatorskiego  
 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa  
Cena ofertowa brutto: 186.000,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  



Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

1,55 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)= 4.800,00 / 186.000,00 x 60 pkt = 1,55 pkt 

 

21,55 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:   
Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa  
Cena ofertowa brutto: 8.281,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

34,78 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)= 4.800,00 / 8.281,00 x 60 pkt = 34,78 pkt 

 

74,78 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:   
13p Grzegorz Kociumbas, ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław  
Cena ofertowa brutto: 15.451,26 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

18,64 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)= 4.800,00 / 15.451,26 x 60 pkt = 18,64 pkt 

 

58,64 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 Save Max Trade Agata Mróz, ul. Kilińskiego 11/6 26-600 Radom  
Cena ofertowa brutto: 4.800,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 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)= 4.800,00 / 4.800,00 x 60 pkt = 60,00 pkt 

 

100,00 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 

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 4 (cena ofertowa brutto: 4.800,00 złotych, 
okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata), złożona przez PPHU Save Max Trade Agata Mróz, 
ul. Kilińskiego 11/6 26-600 Radom , ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w 
toku oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (z czego 60,00 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. 
 
e) Część 5 pn.: Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego 
 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa  
Cena ofertowa brutto: 100.000,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

36,54 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)= 60.899,50/ 100.000,00 x 60 pkt = 36,54 pkt 

 

56,54 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:   
Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa  
Cena ofertowa brutto: 89.549,00  złotych, Okres gwarancji jakości: 4 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

40,80 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)= 60.899,50 / 89.549,00 x 60 pkt = 40,80 pkt 

 

80,80 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:   
13p Grzegorz Kociumbas, ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław  
Cena ofertowa brutto: 60.899,50 złotych, Okres gwarancji jakości: 4 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)= 60.899,50 / 60.899,50 x 60 pkt = 60,00 pkt 

 

100,00 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:   
VOYTI-COM Wojciech Mazurkiewicz, ul. Jastrzębia 5 m.70, 26-600 Radom  
Cena ofertowa brutto: 71.259,00 złotych, Okres gwarancji jakości: 3 lata,  

Kryterium 
oceny 

Ocena  
(liczba pkt) 

Uzasadnienie 
Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne kryteria 

Cena 
ofertowa   
 

51,28 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)= 60.899,50 / 71.259,00 x 60 pkt = 51,28 pkt 

 

71,28 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 

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 3 (cena ofertowa brutto: 60.899,50 złotych, 
okres udzielonej gwarancji jakości: 4 lata), złożona przez 13p Grzegorz Kociumbas, ul. 
Turkusowa 11, 52-215 Wrocław, ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w 
toku oceny, uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt (z czego 60,00 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. 
 
2) informuje, iż umowy w sprawie zamówienia publicznego (na poszczególne części) zostaną 
zawarte 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 


