Tuliszków, dnia 03.11.2020 r.
RRG.271.14.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr RRG.271.14.2020 pn. „Pierwsze wyposażenie budynku po byłym
dworcu autobusowym w Tuliszkowie”, jako najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu
wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „ CEZAS” Sp. z o.o.,
15-751 Białystok, Aleja Solidarności 15
Cena oferty: 151 146, 09 zł zł brutto
Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy
Wykonawca spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,
a jego oferta na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.
Porównanie złożonych ofert:

Nr
oferty

1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

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

Mabit studia realizacji
reklamowych Waldemar Polcyn,
60-204 Poznań, ul. Górki 18/3
2

Liczba punktów w
kryterium „cena”

Liczba
punktów w
kryterium
gwarancja

Liczba punktów
ogółem

Działając na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Prawo
zamówień publicznych wykonawca został wykluczony z
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24
ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z
powyższym ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
Działając na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Prawo
zamówień publicznych wykonawca został wykluczony z
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24
ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z
powyższym ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

3

Impex Trade Sp. z o.o.,
40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B

52,63

40,00

92,63

4

Piasecki Andrzej, 62-081 Chyby,
ul. Migdałowa 8

45,92

40,00

85,92

5

6

7

Mantis Łukasz Babulewicz,
15-756 Białystok, ul. Dworska 64/9
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
Szkół „ CEZAS” Sp. z o.o.,
15-751 Białystok,
Aleja Solidarności 15
M-Bor-Meble Borczyk Mirosław,
Międzylesie 39, 62-710
Władysławów

56,93

40,00

96,93

60,00

40,00

100,00

51,95

33,33

85,28
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