
Znak: AG-I.272.1.3.2018                                                                                                   Kielce, 10 maja 2018 r. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ”ustawą Pzp” informuję o wyniku oceny ofert złożonych  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”.  

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty dla: 

     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 7 złożoną przez: 

PRYZMAT RADOM Sp. z o.o., ul. Traugutta 13, 26-600 Radom  

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 275 228,12 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych  

na podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 60 %, termin pojedynczej dostawy z wagą 20% oraz termin 

rozpatrzenia reklamacji z wagą 20 % określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 

 

Nr 

oferty 
Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Liczba punktów 

otrzymanych  

w kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 

otrzymanych  

w kryterium 

„termin 

pojedynczej 

dostawy” 

Liczba punktów 

otrzymanych  

w kryterium 

„termin 

rozpatrzenia 

reklamacji” 

 

 

Łączna liczba 

punktów 

1 
Automatyka Biurowa Sp. z o.o. 

al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa  

Zamawiający nie przyznał punktów  

z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy 

(na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp) 

2 
EUROOFFICE GLOBALEX Piotr Mikłasz 

ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław   

Zamawiający nie przyznał punktów  

z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy 

(na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie  art. 89 ust.1 pkt 

7a w związku art. 85 ust.2 ustawy Pzp) 

3 
BIURO MARKET Leszek Kulina Spółka Jawna,  

ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce 
54,65 20 20 94,65 

4 
P.H.U. DELCO SYSTEM S.C. 

ul. Starzyńskiego 16, 25-206 Kielce  

Zamawiający nie przyznał punktów  

z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy 

(na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp oraz  na podstawie  art. 89 ust.1 pkt 

7a w związku art. 85 ust.2 ustawy Pzp) 

5 
GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C, 

ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce  

Zamawiający nie przyznał punktów  

z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy 

(na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) 

6 
ARCOP Rafał Piecaba  

ul. Tartaczna 16/1, 25-657 Kielce 
40,99 20 20 80,99 



7 
PRYZMAT RADOM Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 13, 26-600 Radom 
60 20 20 100 

8 
ECOBLACK S.C. M. Szewczyk, Ł. Baran,  

ul. Domaniówka 1 E, 25-413 Kielce 

Zamawiający nie przyznał punktów  

z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy  

(na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a 

w związku art. 85 ust.2 ustawy Pzp 

oraz wykluczenia Wykonawcy  

(na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp) 

 

2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta: Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – 

termin podpisania umowy nastąpi po 16 maja 2018 r. 

 


