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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Dostawę odzieży ochronnej i roboczej” znak sprawy: 
5/2020. 
 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych  
w postępowaniu ofert Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.): 

I. Przedstawia poniżej nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym 
postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną ofertą 
według kryteriów ich oceny - cena oferty 96,00 pkt; termin dostawy odzieży do Zamawiającego 
2,00 pkt.; termin płatności faktury 2,00 pkt.;  oraz łączną punktację: 

 

Oferta nr 1 
PPUH „ARIS” Bolesław Kazimierz Stępień  
ul. Jastrzębska 15, 26-500 Szydłowiec 
- cena: 233 027,60 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni     
Łączna punktacja: 93,45 pkt. 
 
Oferta nr 2 
VESTIM GROUP Sp. z o.o.  
ul. Puławska 14/18, 26-600 Radom 
- cena: 217 129,07 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 100,00 pkt. 
 
Ofert nr 3  
LULEX Michał Lulkowski  
ul. 3-go Maja 108,  26-110 Skarżysko-Kamienna 
- cena: 207 594,35 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
 
Oferta nr 4 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OPTIMA” Piotr Zaniat  
ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom 
- cena: 247 626,10 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 88,18 pkt. 
 
Oferta nr 5 – poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp. j.  
ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa 
ODDZIAŁ RADOM - ul. 1905 Roku 30 B, 26-600 Radom 
- cena: 229 354,09 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 94,88 pkt. 
 



Oferta nr 6 – poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LUXOR” Woźniak Arkadiusz 
ul. Kosowska 2/4, nr lok. 17, 26-600 Radom 
- cena: 226 226 824,07 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 95,90 pkt. 

 

 

II.    Informuje o odrzuceniu ofert: 

Oferta nr 3 firmy LULEX Michał Lulkowski ul. 3-go Maja 108,  26-110 Skarżysko-Kamienna zostaje 
odrzucona ze względu na fakt iż, Wykonawca do swojej oferty załączył potwierdzenie wpłaty wadium 
wysłanego w dn. 06.03.2020r. godz. 08:22 – termin składania ofert upłynął tego samego dnia o godz. 
10:15.  Po sprawdzeniu konta bankowego Zamawiającego, uzyskano informację, iż wadium zostało 
zaksięgowane w dniu 06.03.2020r. o godz. 15:34:50, a więc po terminie składania ofert. Zgodnie z 
pkt. 10.2. treści SIWZ: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W związku z powyższym Kierownik Zamawiającego odrzuca ofertę nr 3 firmy LULEX Michał 
Lulkowski ul. 3-go Maja 108,  26-110 Skarżysko-Kamienna zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy 
Pzp tj. wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał zapłaty wadium.  

 

Oferta nr 5 firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp. j.  
ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa; ODDZIAŁ RADOM - ul. 1905 Roku 30 B, 26-600 Radom 
zostaje odrzucona ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu 
związania ofertą do 15.05.2020r., oraz przedłużenia okresu ważności wadium. 

W związku z powyższym Kierownik Zamawiającego odrzuca ofertę nr 5 firmy Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp. j. ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa; ODDZIAŁ 
RADOM - ul. 1905 Roku 30 B, 26-600 Radom zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp tj. 
wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania 
ofertą;  

 

III.   Informuje,  że z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 

 

IV.   Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 15.3 SIWZ (cena oferty: 
96,00 pkt.; termin dostawy odzieży do Zamawiającego 2,00 pkt.; termin płatności faktury 2,00 pkt.; 
wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez VESTIM GROUP Sp. z o.o.  
ul. Puławska 14/18, 26-600 Radom (cena: 217 129,07 zł brutto; termin realizacji zamówienia:  
5 dni kalendarzowych; termin płatności: 30 dni) ponieważ  jest ofertą, która nie przekracza kwoty 
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (231 527,00 zł brutto), oraz nie podlega 
odrzuceniu i w toku oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt. za wspomniane wyżej 
kryteria).     
 
 
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 
 


