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WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 
Dotyczy:  postępowania na „dostawę wraz z montażem mebli biurowych i socjalnych dla Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach” 

Tryb postępowania:  Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - 

ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 
 
 Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 
złożoną przez Wykonawcę Starpol Meble, Agnieszka Kliczkowska, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy, która 
uzyskała 100,00 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w treści zaproszenia oraz nie podlega odrzuceniu. Zamawiający 
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w treści zaproszenia, 
tj. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która 
uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
 
 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że z postępowania, została odrzucona oferta nr 1 złożona przez 

Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Meblostal”, Michał Baczewicz, ul. Traugutta 56, 83-

200 Starogard Gdański. 
 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

Zamawiający w treści zaproszenia w pkt. VI ust 2 wskazał, że w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć: 

1) opisy, katalogi, foldery lub szczegółowe zdjęcia oferowanych wyrobów wraz z podaniem nazwy producenta oraz 
modelu – zgodnie z wymaganiami szczegółowo określonymi w załączniku nr 2 do zaproszenia (opis przedmiotu 
zamówienia). 

2) certyfikat wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą potwierdzający, że Wykonawca posiada system 
zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży mebli; 

 
Informuję, że w ofercie, która wpłynęła do Zamawiającego w dniu 17.12.2018 r. Wykonawca nie przedłożył 

w pełnym zakresie, wymaganym przez Zamawiającego ww. dokumentów. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający, wezwał Wykonawcę pismem z dnia 19.12.2018r. do uzupełnienia 

brakujących dokumentów, tj.  

• opisów, katalogów, folderów lub szczegółowych zdjęć oferowanych wyrobów w zakresie poz. 13-15, 17-19 
formularza asortymentowo cenowego. 

• wskazania dla wszystkich wyrobów  nazwy producenta oraz modelu oferowanych mebli. 

• dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada system zarządzania jakością w zakresie 
projektowania, produkcji, sprzedaży mebli. 

Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 27.12.2018r. do godz. 

11:00. 

 



  

 

 

 

 

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył dokumentów będących przedmiotem wezwania. 

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca nie wykazał, że spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo - 

Produkcyjne „Meblostal”, Michał Baczewicz, ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański.  

 
 

 
 
                    Specjalista                                                                                                                                                 Główny Księgowy 
                  Katarzyna Plis                                                                               mgr Barbara Jóźwicka-Kozak    
       …………………………………                ………………………………………………. 
                   /sporządził/                      /zatwierdził/  
  
 

 
 

 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu: 
1) Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „Meblostal”, Michał Baczewicz, ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański. 

– oferta n 1; 
2) Starpol Meble, Agnieszka Kliczkowska, ul. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy– oferta nr 2; 
 
 
Zamieszczono: 

1) tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego  
2) strona internetowa Zamawiającego 

 


