
 
 

Jakubowice Murowane, 11-06-2018r. 

Numer sprawy: RI.271.12.2018.MS 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla 

szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia 

kluczowych kompetencji” 

 

W zgodzie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2017 r . poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej części pisma „ustawą” 

Zamawiający Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 

informuje, że w dniu 11.06.2018r rozstrzygnięte zostało postępowanie publiczne prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej dla 

szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych 

kompetencji”. 

 

1. Informacje na temat najkorzystniejszej oferty  

 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji – 

10%, czas dostawy – 30% ) jest oferta złożona przez: 

 

Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

ul. POW 25, 90-248 Łódź 

 

Uzasadnienie  wyboru:  

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie  podlega odrzuceniu,  Wykonawca  

spełnił  warunki  opisane  w  SIWZ  oraz  jego  oferta  uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 

 60 pkt. w kryterium cena oferty brutto 376 527,00 zł,  

 10 pkt w kryterium okres gwarancji 36 miesięcy 

 30 pkt w kryterium czas dostawy 10 dni od podpisania umowy 
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2. Informacje odnośnie pozostałych wykonawców: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa 
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium  

Cena oferty 
Brutto 

[zł] 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium 

Okres  
dodatkowej 
gwarancji 

Liczba 
przyznanych 

pkt za 
kryterium 
Termin 
dostawy 
[dni od 

podpisania 
um37owy] 

Łączna 
liczba 

otrzymanych 
pkt 

1 

FABRYKA 
POMOCY 

NAUKOWYCH  
SP. Z O.O. 

ul. 
Słowiańska 
7. 48-300 

Nysa 

57,70 10 20 87,70 

 

 

3. Informacja na temat o odrzuconych ofert oraz wykluczonych wykonawców 

 

Zamawiający Gmina Wólka działając na podstawie   art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy odrzuca ofertę 

oraz wyklucza z postępowania Wykonawcę F.H. AKS Kazimierz Szczygielski  

ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk 

 

Uzasadnienie:  

Wykonawca F.H. AKS Kazimierz Szczygielski ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk  

w Załączniku Nr 2 do SIWZ Szczegółowego opisu zamówienia wraz z deklaracją 

asortymentowo-cenową stanowiącego integralną część oferty przetargowej, w pozycjach  

od 83 do 175 nie zadeklarował proponowanego okresu obowiązywania gwarancji, przez  

co oferta została odrzucona, jako niespełniająca wymagań SIWZ a Wykonawca został 

wykluczony z postępowania. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 13.1.1. ppkt. b) II. kryterium „okres 

gwarancji” (G) minimalny okres gwarancji urządzeń wynosi: 24 miesiące. 

Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane w następujący sposób: 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję na wyposażenie pracowni przyrodniczej: 

 dłuższą o 12 miesięcy od wymaganego minimalnego okresu gwarancji w każdej  

z wymienionych pozycji (tj. 24 +12=36) otrzyma 10 pkt w wyżej wymienionym kryterium, 

 minimalny okres gwarancji w dowolnej pozycji (tj. 24 miesiące) otrzyma 0 pkt w wyżej 

wymienionym kryterium. 
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 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji od wymaganego w danej pozycji (tj. <24 m-

ce); – oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań SIWZ. 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze innym niż 

wielokrotność 12 miesięcy (tj. 24/36), Zamawiający zaokrągli wskazane okresy w dół  

do 24/36 miesięcy. 

 W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna 

w kryterium OG maksymalną ilość punktów, tj. 10. 

 Zamawiający w ramach kryterium gwarancja przyzna maksymalnie 10 pkt. 

 

4. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego 

zostanie zawarta po upływie w terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt. ustawy. 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty 

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń i opublikowano na strona internetowej Zamawiającego  

w dniu 11.06.2018 r 

 

 

 

-/ Z poważaniem 

Edwin Gortat 

Wójt Gminy Wólka 


