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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej”  
  znak sprawy: 22/2020. 

 

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 realizacji zamówienia 
2,00 pkt; termin płatności faktury: 2,00 pkt., oraz łączną punktację: 

 
Oferta nr 1: 
HAKO Sp. z o.o.  
ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa 
- cena: 295 221,75 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 8 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni     
Łączna punktacja: 76,26 pkt. 
 
Oferta nr 2: 
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: 245 480,00 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja: 92,11 pkt. 
 
Oferta nr 3 – oferta odrzucona. 
Avacore Sp. z o.o.  
ul. Ks. Prałata Edwarda Płonki 8,  
42-680 Tarnowskie Góry 
- cena: 387 744,39 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 10 dni  kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
 
Oferta nr 4: 
VESTIM GROUP Sp. z o.o.  
ul. Puławska 14/18, 26-600 Radom 
- cena: 225 305,13 zł brutto; po poprawieniu omyłki rachunkowej 225 305,14 zł brutto 
- termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych 
- termin płatności: 30 dni 
Łączna punktacja 100,00 pkt. 

 

 



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

III.  Informuje o odrzuceniu oferty. 

Oferta nr 3 firmy Avacore Sp. z o.o. ul. Ks. Prałata Edwarda Płonki 8, 42-680 Tarnowskie Góry- 
zostaje odrzucona ze względu na fakt iż, Wykonawca do swojej oferty załączył potwierdzenie wpłaty 
wadium, po sprawdzeniu konta bankowego Zamawiającego, Komisja Przetargowa uzyskała 
informację, iż wadium zostało zaksięgowane w dniu 20.01.2021r. o godz. 11:46:56, a więc po terminie 
składania ofert (tj. 20.01.2021r. do godz. 10:15).  
 
Zgodnie z pkt. 10.2. treści SIWZ: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 
W związku z powyższym Kierownik Zamawiającego odrzuca w/w ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 7b) wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał zapłaty wadium. 
 

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 realizacji zamówienia 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: 225 305,14 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 (230 511,10 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 

 


