
 
 

Burmistrz Praszki Praszka, dnia 21.11.2019 

Plac Grunwaldzki 13 

46-320 Praszka 

 

IT.V.042.5.2019 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 

wyposażenia do Publicznego Żłobka w Gminie Praszka w ramach programu „Maluch +” 2019 

 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1843 

z późniejszymi zmianami), informuję że w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia 

wybrano oferty złożone przez: 

a. w zakresie części 1 - Dostawa z montażem mebli pod zabudowę wraz z wyposażeniem 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki 

ul. Staszica 22 

82-500 Kwidzyn 

Cena oferty: 54.612,00 zł 

Okres gwarancji: 24 miesiące 

Termin wykonania: do 10.12.2019 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena 60%, okres 

gwarancji 20%, termin wykonania 20%. W niniejszym postępowaniu oferta złożona przez ww. 

uzyskała największą liczbę punktów. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału 

w postępowaniu. 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

b. w zakresie części 2 - Dostawa sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowego 

W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk 

ul. Pokoju 8a/7 

40-859 Katowice 

Cena oferty: 12.772,32 zł 

Okres gwarancji: 24 miesiące 

Termin wykonania: do 10.12.2019 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena 60%, okres 

gwarancji 20%, termin wykonania 20%. W niniejszym postępowaniu oferta złożona przez ww. 

uzyskała największą liczbę punktów. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału 

w postępowaniu. 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 



 
 

 

c. w zakresie części 3 - Dostawa wyposażenia żłobka: podstawowe meble i pomoce 

Nowa Szkoła Sp. Z o.o. 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 

90-248 Łódź  

Cena oferty: 84.940,00 zł 

Okres gwarancji: 24 miesiące 

Termin wykonania: do 10.12.2019 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena 60%, okres 

gwarancji 20%, termin wykonania 20%. W niniejszym postępowaniu oferta złożona przez ww. 

uzyskała największą liczbę punktów. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału 

w postępowaniu. 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

d. w zakresie części 4 - Dostawa sprzętu AGD i RTV 

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak 

Gorzeszów 19 

58-405 Krzeszów 

Cena oferty: 34.412,94 zł 

Okres gwarancji: 24 miesiące 

Termin wykonania: do 10.12.2019 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena 60%, okres 

gwarancji 20%, termin wykonania 20%. W niniejszym postępowaniu oferta złożona przez ww. 

uzyskała największą liczbę punktów. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału 

w postępowaniu. 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski 

ul. Długa 43 

33-132 Niedomice 

Zamawiający zwrócił się do wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych o wyjaśnienie zaoferowanej ceny, ponieważ zaoferowana całkowita cena oferty była 

niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

W wyznaczonym terminie wykonawca nie udzielił wyjaśnień. W związku z tym zamawiający 

zobowiązany jest do odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 



 
 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień 

publicznych. 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 

 

 Burmistrz Praszki 

 Jarosław Tkaczyński 
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