ROŚ-FZP.271.12.2020

Kawęczyn, dnia 30.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II, III
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zamówienia: „Zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu
„Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców” oraz projektu
„Gminny żłobek w Kawęczynie”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) w imieniu Gminy Kawęczyn
zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie w/w dostawy w poszczególnych częściach jako najkorzystniejsza wybrana
została oferta złożona przez następującego wykonawcę :

CZĘŚĆ I MEBLE DO BIURA I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO WRAZ Z MONTAŻEM
Numer oferty: 3
Nazwa (firma) Wykonawcy: PPHU DRAWER Kazimierz Zaremba.
Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Kolska Szosa 7 c, 62-700 Turek
Łączna punktacja: 100,00 pkt
Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty w Części I:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w Części I w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a
oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to
znaczy jest ofertą z ceną ryczałtową w wysokości 6900,00 PLN brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okresem gwarancji 36 mies. co w
związku z ustalonym w postępowaniu kryterium oceny ofert (cena oferty = 60 %
oraz okres gwarancji = 40 %) stanowi podstawę do wyboru oferty w/w Wykonawcy.
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego warunki
udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co potwierdził wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w Części I:

1

Lp.

Nazwa (firma) i
adres Wykonawcy

Cena brutto

Okres
gwarancji i
rękojmi

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności
zawarte w
ofertach

1.

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

32.444,94 zł

36 miesięcy

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

2.

PH ENERGIA S.C.,
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce

13.357,80 zł

36 miesięcy

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

3.

PPHU DRAWER
ul. Kolska Szosa 7c,
62-700 Turek

6.900,00 zł

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

36 miesięcy

CZĘŚĆ II – MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR WRAZ Z MONTAŻEM
Numer oferty: 3
Nazwa (firma) Wykonawcy: PPHU DRAWER Kazimierz Zaremba.
Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Kolska Szosa 7 c, 62-700 Turek
Łączna punktacja: 100,00 pkt

Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty w Części II:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w Części II w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit
a oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
to znaczy jest ofertą z ceną ryczałtową w wysokości 5000,00 PLN brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okresem gwarancji 36 mies. co w
związku z ustalonym w postępowaniu kryterium oceny ofert (cena oferty = 60 %
oraz okres gwarancji = 40 %) stanowi podstawę do wyboru oferty w/w Wykonawcy.
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego warunki
udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co potwierdził wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wprawdzie
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający postanowił zwiększyć tą
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w Części II:
2

Lp

Nazwa (firma) i
adres Wykonawcy

Cena
brutto

Okres
gwarancji i
rękojmi

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności
zawarte w
ofertach

1.

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

47.970,00 zł

36 miesięcy

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

2.

PH ENERGIA S.C.,
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce

12.300,00 zł

36 miesięcy

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

3.

PPHU DRAWER
ul. Kolska Szosa 7c,
62-700 Turek

5.000,00 zł

36 miesięcy

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

CZĘŚĆ III – SPRZĘT ELEKTRONICZNY DO BIURA I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
Numer oferty: 2
Nazwa (firma) Wykonawcy: PH ENERGIA S.C
Siedziba (adres) Wykonawcy: Wojewódzka 2, 25-536 Kielce
Łączna punktacja: 100,00 pkt
Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty w Części III:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w Części III w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit
a oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
to znaczy jest ofertą z ceną ryczałtową w wysokości 5392,36 PLN brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okresem gwarancji 36 mies. co w
związku z ustalonym w postępowaniu kryterium oceny ofert (cena oferty = 60 %
oraz okres gwarancji = 40 %) stanowi podstawę do wyboru oferty w/w Wykonawcy.
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego warunki
udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co potwierdził wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w Części III:
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Lp

Nazwa (firma) i
adres Wykonawcy

Cena
brutto

Okres
gwarancji i
rękojmi

Termin
wykonania
zamówienia

Warunki
płatności
zawarte w
ofertach

1.

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

9.373,83 zł

36 miesięcy

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

2.

PH ENERGIA S.C.,
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce

5.392,36 zł

36 miesięcy

do 30 dni od dnia
zawarcia umowy

Zgodnie z
warunkami
określonymi w
istotnych
postanowieniach
umowy

/-/ Jan Nowak
Wójt Gminy Kawęczyn
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