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Toszek, 01.04.2019 r. 

 
dotyczy: postępowania 7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla 

potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny 
Pracownik – Sprawny Szpital! 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp dokonał 
wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów I i III 

Pakiet I 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu I wpłynęły 3 oferty złożone 
przez: 
 

SOVRANA POLSKA sp.j.      (Oferta nr 5) 
M.SZASTAK, R.KAIM 
ul. Przemysłowa 3, 32-300 Olkusz  
 

FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH    (Oferta nr 8) 
„PRAMAZUT” Sp. z o.o. 
ul. Lotnicza 60A, 26-001 Masłów  
 

DELTA-TECH Sp. z o.o.      (Oferta nr 9) 
ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków  
 
Wszystkie oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu 
w zakresie tego pakietu. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu I wg kryteriów 
cena – 60%, termin gwarancji – 20%, termin dostępności części zamiennych – 20%: 

 

Punktacja przyznana w kryterium cena – 60%: 
oferta nr 5 uzyskała   58,81 punktów  
oferta nr 8 uzyskała   55,85 punktów 
oferta nr 9 uzyskała   60,00 punktów 
 

Punktacja przyznana w kryterium termin gwarancji – 20%, 
oferta nr 5 uzyskała   15,00 punktów  
oferta nr 8 uzyskała   15,83 punktów 
oferta nr 9 uzyskała   20,00 punktów 
 

Punktacja przyznana w kryterium termin dostępności części zamiennych – 20%: 
oferta nr 5 uzyskała   20,00 punktów  
oferta nr 8 uzyskała   20,00 punktów 
oferta nr 9 uzyskała   20,00 punktów 
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Łączna punktacja: 
oferta nr 5 uzyskała   93,81 punktów  
oferta nr 8 uzyskała   91,68 punktów 
oferta nr 9 uzyskała 100,00 punktów 
 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu I wyboru oferty nr 9 złożonej przez: 
 

DELTA-TECH Sp. z o.o. 
ul. Myśliwska 68 
30-718 Kraków  
za cenę brutto: 129 844,95 zł 
 
Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu I, wg kryterium oceny ofert (cena 
– 60%, termin gwarancji – 20%, termin dostępności części zamiennych – 20%) uzyskała maksymalną 
liczbę punktów 100. 
 

Pakiet III 
 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu III wpłynęło 5 ofert 
złożonych przez: 
 

SPRZEDAŻ – SERWIS SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO (Oferta nr 1) 
„GASTRO-POL” 
ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów  
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS”    (Oferta nr 2) 
spółka jawna  Z. Bielecki 
ul. Staszica  22, 82-500 Kwidzyn  
 

UNIGASTRO        (Oferta nr 3) 
ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław  
 

INVEST HORECA BISTRO     (Oferta nr 4) 
MARIUSZ GAJDOS 
ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz 
 

GAMA PLAWGO & ZAWISZA Spółka Jawna   (Oferta nr 7) 
ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin  
 
Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę UNIGASTRO z siedzibą w Wrocławiu podlega odrzuceniu  
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (pkt 2) jej treść nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” 
(uzasadnienie prawne odrzucenia) 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Wykonawca składający ofertę nr 3 złożył formularz Oferta dopiero od strony 3 ww. formularza. Brak w 
ofercie dwóch pierwszych stron zawierających wszystkie oświadczenia. Nie można bez udziału 
Wykonawcy ustalić treści konkretnych oświadczeń woli Wykonawcy jak np. okres związania ofertą, 
podwykonawcy, termin realizacji zamówienia, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego itp. Elementy te stanowią treść oferty i nie można ich 
poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz nie można ich uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 
Wobec powyższego cała oferta podlega odrzuceniu. 
 
Pozostałe oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu  
w zakresie tego pakietu. 
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert w postępowaniu w zakresie pakietu III wg 
kryteriów cena – 60%, termin gwarancji – 20%, termin dostępności części zamiennych – 20%: 

 

Punktacja przyznana w kryterium cena – 60%: 
oferta nr 1 uzyskała   59,95 punktów  
oferta nr 2 uzyskała   53,82 punktów 
oferta nr 4 uzyskała   60,00 punktów 
oferta nr 7 uzyskała   54,71 punktów 
 

Punktacja przyznana w kryterium termin gwarancji – 20%, 
oferta nr 1 uzyskała   20,00 punktów  
oferta nr 2 uzyskała   20,00 punktów 
oferta nr 4 uzyskała   20,00 punktów 
oferta nr 7 uzyskała     8,00 punktów 
 

Punktacja przyznana w kryterium termin dostępności części zamiennych – 20%: 
oferta nr 1 uzyskała   20,00 punktów  
oferta nr 2 uzyskała     5,00 punktów 
oferta nr 4 uzyskała   10,00 punktów 
oferta nr 7 uzyskała   20,00 punktów 
 
 

Łączna punktacja: 
oferta nr 1 uzyskała   99,95 punktów  
oferta nr 2 uzyskała   78,82 punktów 
oferta nr 4 uzyskała   90,00 punktów 
oferta nr 7 uzyskała   82,71 punktów 
 
 

Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”  
Zamawiający dokonuje w zakresie pakietu III wyboru oferty nr 1 złożonej przez: 
 

SPRZEDAŻ – SERWIS SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO 
„GASTRO-POL” 
ul. Kamienna Droga 10 
67-200 Głogów  
za cenę brutto: 32 550,72 zł 

 

Wzmiankowana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu III, wg kryterium oceny ofert 
(cena – 60%, termin gwarancji – 20%, termin dostępności części zamiennych – 20%) uzyskała 
największą liczbę punktów. 
 
 
 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 


