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Projekt: „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA”  

działanie 2.2. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” 

oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 

Projekt nr POIS.02.02.00-00-0015/17-00 
 

        Krotoszyn,2020-12-21 
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INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej  kwoty określonej w  

przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych pn. : 
 

Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu : „Budowa i modernizacja 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 
 

Część III: Dostawa mebli i innego wyposażenia pomieszczeń PSZOK 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zezm.) informuję, że w przedmiotowym 

postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 
 

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice. 

Cena wybranej oferty wynosi: 26 095,68 zł /brutto/. 
 

Uzasadnienie: 

Oferta została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki 

udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz brak jest 

podstaw do jego wykluczenia. Jest to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyjętych 

kryteriów oceny ofert. Cena wybranej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.        
 

Streszczenie oceny i porównania ofert :  
 

Nr 
ofer

ty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Cena oferty 
PLN 

/brutto/ -  

z otwarcia 

ofert 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Liczba punktów w kryterium:  

Suma 

punktów 
cena oferty 
(brutto) - 

60% 

Przedłużenie 

okresu 
gwarancji - 

20% 

Termin 

płatności 
faktur -  

20% 

1. 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2a 
01-237 Warszawa 

 

129 051,60               
 

12,13 20.00 20.00 52, 13 

3. 

w&w design  
Katarzyna Kaczmarczyk 
ul. Pokoju 8A/7 

40-859 Katowice 

26 095,68   60,00 20,00 20,00 100,00 
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4. 
REDPLUS Robert Pankowski 
ul. Wschodnia 18 
22-170 Rejowiec Fabryczny 

brak 
formularza 

oferty 
- - - - 
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