
 

Wołomin 09/03/2020 

 

 
   ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

 
Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 PZP dotyczące: 

 
DDoossttaawwaa  śśrrooddkkóóww  cczzyyssttoośśccii    oorraazz  ddrroobbnneeggoo  sspprrzzęęttuu  ddoo    sspprrzząąttaanniiaa  ddllaa  SSzzppiittaallaa  ww  WWoołłoommiinniiee  ww  

ppooddzziiaallee  nnaa  zzaaddaanniiaa  

 
zznnaakk  sspprraawwyy::  ZZAAMM//0033//22002200  zzoossttaałłoo  rroozzssttrrzzyyggnniięęttee.. 

 
 

CENA - 60%, DOSTAWA - 40%  

nr 
zadania 

liczba 
złożonych 

ofert 

liczba 
odrzuconych 

ofert 

cena oferty 
wybranej w pln 

nazwa i adres wykonawcy  

szacunkowa wartość 
zamówienia 

1 1 0 31 976,44 HENRY KRUSE SP Z O.O. 55-040 
Kobierzyce ul. Kolejowa 3 Bielany 
Wrocławskie 

31 748,00 

2 1 0 52 869,86 HENRY KRUSE SP Z O.O. 55-040 
Kobierzyce ul. Kolejowa 3 Bielany 
Wrocławskie 

49 413,86 

3 3 0 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) tj. „cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…” 

339 652,20 

4 1 0 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) tj. „cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…” 

108 104,70 

5 3 0 27 716,86 CEG Olga Perlińska 02-226 Warszawa 
ul. Pryzmaty 15 

55 241,98 

6 0 0 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj. nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

3 320,96 

 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
 
 
ZADANIE NR 1 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium  CENA 60% CZAS DOSTAWY 40% RAZEM 

5 (31 976,44/31 976,44)x100x60%= 60 termin dostawy do 2 dni roboczych, 
Wykonawca otrzyma           -  40 

punktów 

100 
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ZADANIE NR 2 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium  CENA 60% CZAS DOSTAWY 40% RAZEM 

5 (52 869,86/52 869,86)x100x60%= 60 termin dostawy do 2 dni roboczych, 
Wykonawca otrzyma           -  40 

punktów 

100 

 
ZADANIE NR 3 
 
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) tj. 
„cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…” 
 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania  kwotę 339 652,20 zł. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę jaką przeznaczył Zamawiający do realizacji zadania nr 3. 
 
Firma PPHU DAFI  w ofercie przedstawiła cenę 347 204,40 zł brutto,  
HENRY KRUSE w ofercie przedstawiła cenę 352 387,62 zł brutto,  
EKO HIGIENA w ofercie przedstawiła cenę 370 610,00 zł brutto.                                                  
Cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 
ZADANIE NR 4 
 
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) tj. 
„cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…” 
 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania  kwotę 108 104,7 zł. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę jaką przeznaczył Zamawiający do realizacji zadania nr 4. 
 
Firma Helplast Hadasik i wspólnicy sp.j.  w ofercie przedstawili cenę 140 852,22 zł brutto. 
Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
ZADANIE NR 5 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium  CENA 60% CZAS DOSTAWY 40% RAZEM 

3 (27 716,86/27 716,86)x100x60%= 60 termin dostawy do 2 dni roboczych, 
Wykonawca otrzyma           -  40 

punktów 

100 

5 (27 716,86/52 393,74)x100x60%= 31,74 termin dostawy do 2 dni roboczych, 
Wykonawca otrzyma           -  40 

punktów 

71,74 

1 (27 716,86/30 376,57)x100x60%= 54,74 termin dostawy do 2 dni roboczych, 
Wykonawca otrzyma           -  40 

punktów 

94,74 

 
ZADANIE NR 6 
 
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj. nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

 
 
 
 
 

                                                                         DYREKTOR 
     

                                                                          (-) Grzegorz Krycki 


