
Znak: AG.I.272.1.18.2019                                                                                            Kielce dn. 28 sierpnia 2019 r. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający 

udostępnia informację o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup mebli dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach” – CZĘŚĆ I.  

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI I: 

 - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Spółka z o.o. 

ul. Peryferyjna 12 , 25-562 Kielce  

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 138 325,80 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego 

kryterium: cena z wagą 60 % , okres gwarancji z wagą 20 % oraz termin realizacji zamówienia 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: 

- w zakresie CZĘŚĆ I oferty złożyli: 

 

Nr 
oferty 

Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Liczba punktów 
otrzymanych 
w kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 
otrzymanych 

w kryterium „okres 
gwarancji” 

Liczba punktów 
otrzymanych 
w kryterium 

„termin 
realizacji 

zamówienia” 

 
 

Łączna liczba 
punktów 

1 
Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a,  
01-237 Warszawa 

26,62 20 
 

20 
 

66,62 

2 
Domi Styl Maciej Banaszek 

Minkowice 206, 21-007 Mełgiew 
43,18 20 

 
0 

 
63,18 

3 
Jard Sp. z o.o. 
Al. Na Skarpie 21/11 ,00-488 Warszawa 

43,86 20 
 

20 
 

83,86 

4 
ALDUO Spółka z o.o. 
ul. Księcia Józefa 54 a, 30-206 Kraków 

33,39 20 
 

20 
 

73,39 

5 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół 
„Cezas” Spółka z o.o., ul. Peryferyjna 12,  
25-562 Kielce 

60,00 20 
 

20 
 

100,00 

6 
Forsmeble Wioleta Marciniak 
Oś. Na Stoku 63/24,25-437 Kielce 

Zamawiający nie przyznał punktów z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy (89 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Pzp), Wykonawca nie załączył aktualnego formularza asortymentowo-cenowego. 

 

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 Pzp – termin podpisania umowy 

nastąpi po dniu 2 września 2019 r. 

 
 


