
 

Gmina Praszka Praszka, dnia 25.08.2020 

Plac Grunwaldzki 13 

46-320 Praszka 

 

IT.V.042.4.2020 

 

SPROSTOWANIE ORAZ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY NA PODSTAWIE ART. 94 UST. 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż 

wyposażenia pływalni krytej w Praszce II 

 

Informuję, że w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części 

postępowania z 20.08.2020 podano nieprawidłowe ceny ofert dla 4 części zadania. Prawidłowe 

zestawienie powinno wyglądać jak poniżej: 

Cześć 4 – Wyposażenie ruchome – meble 

Lp.  Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty 
Oferowany 

okres gwarancji 

Punktacja 

Cena Gwarancja Razem 

1 

LUKRUM Kamil Bielecki 

ul. Mieszka I 64a 

82-500 Kwidzyn 

139.822,20 zł 36 miesięcy 60,00 40,00 100,00 

2 

PB Tenders Jakub Pawulski 

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 

85-868 Bydgoszcz 

152.640,54 zł 36 miesięcy 54,96 40,00 94,96 

3 

TRONUS POLSKA SP. Z O.O. 

ul. Ordona 2a 

01-237 Warszawa 

230.170,00 zł 36 miesięcy 36,45 40,00 76,45 

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

z późniejszymi zmianami, dalej jako „ustawa”) informuję, że w prowadzonym postępowaniu do 

realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: 

• w zakresie części 1 - Wyposażenie w sprzęt pływacki, rekreacyjny i rehabilitacyjny oraz 

wyposażenie pomieszczenia pierwszej pomocy medycznej 

LUKRUM Kamil Bielecki 

ul. Mieszka I 64a 

82-500 Kwidzyn 

Cena oferty: 63.118,05 zł 

Oferowana gwarancja: 36 miesięcy 

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

oferowany okres gwarancji 40% wybrano ofertę złożoną przez TRONUS POLSKA SP. Z O.O., 

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. W dniu 21.08.2020 zamawiający otrzymał informację od wybranego 

wykonawcy o odstąpieniu od podpisania umowy, w związku z tym na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy 

zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.  



 

Na podstawie wcześniej dokonanej oceny do realizacji zadania wybrano firmę LUKRUM Kamil 

Bielecki, której oferta zajęła drugie miejsce wg otrzymanych punktów. 

• w zakresie części 4 - Wyposażenie ruchome - meble 

PB Tenders Jakub Pawulski 

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 

85-868 Bydgoszcz 

Cena oferty: 152.640,54 zł 

Oferowana gwarancja: 36 miesięcy 

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

oferowany okres gwarancji 40% wybrano ofertę złożoną przez LUKRUM Kamil Bielecki, ul. Mieszka 

I 64a, 82-500 Kwidzyn. W dniu 24.08.2020 zamawiający otrzymał informację od wybranego 

wykonawcy o odstąpieniu od podpisania umowy, w związku z tym na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy 

zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.  

Na podstawie wcześniej dokonanej oceny do realizacji zadania wybrano firmę PB Tenders Jakub 

Pawulski, której oferta zajęła drugie miejsce wg otrzymanych punktów. 

Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy. 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy. 

 

 Burmistrz Praszki 

 Jarosław Tkaczyński 
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