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Pabianice, dnia 28.02.2019 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 
 

BZ-III.272.64.2019 
................................................. 
                     znak sprawy 
 
 
 

………………………………… 
                    nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
                 adres wykonawcy 

…………………………………. 
 
 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. św. Jana 33” przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta. 
Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia: 511547-N-2019, data zamieszczenia: 
07.02.2019 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie internetowej Powiatu 
Pabianickiego – www.powiat.pabianice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach – www.powiat.pabianice.bip.info.pl  
 
Nomenklatura 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 39.13.11.00-0 Regały archiwalne 

Dodatkowe przedmioty --- 
 
Liczba otrzymanych ofert - 8 
Oferta z najniższą ceną - 115.303,10 zł 
Oferta z najwyższą ceną - 136.530,00 zł 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
 
OFERTA NR 6 
Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych „MEDROS” Sp. z o. o. 
ul. Pszczyńska 172 
43-262 Kobielice 
 
Cena oferty: 93.742,36 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset 
czterdzieści dwa złote 36/100 ) plus obowiązujący podatek VAT 23 % tj. 21.560,74 zł 
(słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 74/100). 
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Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
 
lp. kryterium  waga 

kryterium 
 ilość  

punktów 
1. cena - 60 % - 60,00 
2. gwarancja jakości na wykonane dostawy - 35 % - 35,00 
3. termin przystąpienia do usuwania wad, 

usterek, uszkodzeń 
- 5 % - 5,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 100,00 
 
Oferty pozostałych wykonawców którzy nie zostali wykluczeni lub ich oferty nie zostały 
odrzucone, otrzymali następującą punktację ofert (y): 
 
OFERTA NR 2 
P.P.H.U. „REG-MET” Ewa Bara ńska 
ul. Wojkowicka 14a 
41-250 Czeladź 
 
lp. kryterium  waga 

kryterium 
 ilość  

punktów 
1. cena - 60 % - 57,64 
2. gwarancja jakości na wykonane dostawy - 35 % - 35,00 
3. termin przystąpienia do usuwania wad, 

usterek, uszkodzeń 
- 5 % - 5,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 97,64 
 

OFERTA NR 3 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o. o. 
ul. Czachowskiego 29 
37-310 Ciepielów 
 

lp. kryterium  waga 
kryterium 

 ilość  
punktów 

1. cena - 60 % - 51,55 
2. gwarancja jakości na wykonane dostawy - 35 % - 35,00 
3. termin przystąpienia do usuwania wad, 

usterek, uszkodzeń 
- 5 % - 5,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 91,55 
 

OFERTA NR 4 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKRAWMET” 
W. Olejniczak, S. Solka i J. Stachurski Spółka jawna 
ul. Wróblewskiego 2 
09-200 Sierpc 
 

lp. kryterium  waga 
kryterium 

 ilość  
punktów 

1. cena - 60 % - 59,97 
2. gwarancja jakości na wykonane dostawy - 35 % - 35,00 
3. termin przystąpienia do usuwania wad, 

usterek, uszkodzeń 
- 5 % - 5,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 99,97 
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OFERTA NR 5 
Silesia Meble Sp. z o. o. 
ul. Główna 63 
44-230 Bełk 
 

lp. kryterium  waga 
kryterium 

 ilość  
punktów 

1. cena - 60 % - 56,51 
2. gwarancja jakości na wykonane dostawy - 35 % - 8,75 
3. termin przystąpienia do usuwania wad, 

usterek, uszkodzeń 
- 5 % - 2,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 67,26 
 

OFERTA NR 7 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAMAR SYSTEM” Sp. z o. o. 
ul. Jagiellońska 70 
25-734 Kielce 
 

lp. kryterium  waga 
kryterium 

 ilość  
punktów 

1. cena - 60 % - 50,67 
2. gwarancja jakości na wykonane dostawy - 35 % - 0,00 
3. termin przystąpienia do usuwania wad, 

usterek, uszkodzeń 
- 5 % - 4,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 54,67 
 

OFERTA NR 8 
Mi ędzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o. o. 
ul. Grójecka 128 paw. 51 
01-383 Warszawa 
 

lp. kryterium  waga 
kryterium 

 ilość  
punktów 

1. cena - 60 % - 51,84 
2. gwarancja jakości na wykonane dostawy - 35 % - 35,00 
3. termin przystąpienia do usuwania wad, 

usterek, uszkodzeń 
- 5 % - 5,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 91,84 
 

2. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY  
ODRZUCONE 

 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986, z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawę i montaż regałów ruchomych do budynku przy ul. św. Jana 33” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta następującego wykonawcy 
została odrzucona: 
 
1. OFERTA NR 1 
VARIA Wojciech Marzec 
ul. Klimczaka 8/35 
02-797 Warszawa 
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UZASADNIENIE PRAWNE 
 
Przyczyną odrzucenia oferty Nr 1 jest to, że: 
• wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny. 
 

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych ofertę nr 6: 
Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych „MEDROS” Sp. z o. o., ul. Pszczyńska 
172, 43-262 Kobielice, która otrzymała największą liczbę punktów. 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 
 
 


