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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 Zamawiający  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, 

reprezentowany przez Dyrektora, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego  

pn.: Dostawa oraz montaż krzeseł obrotowych w ramach projektu pn.: „ZERO RYZYKA DLA PRACOWNIKA 

- wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu” 
 

zostało złożonych 5 ofert: 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena oferty  

brutto 
Gwarancja Uwagi 

OF-1 
KRZESŁO 4U Ewa Ostaszewska 

Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin 

232.993,98 PLN 
60 mies. oferta odrzucona 

OF- 2 
TRONUS Polska Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 

319.359,66 PLN 
60 mies. -------------- 

OF- 3 

EURONOVA 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 

ul. Wrobela 5, 30-798 Kraków 

154.684,80 PLN 
60 mies. oferta odrzucona 

OF- 4 
MATAGO GROUP Mateusz Gembicki 

ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław 

198.850,00 PLN 
60 mies. oferta odrzucona 

OF- 5 
IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnóg 

ul. dr Janusza Korczaka 95 

40-340 Katowice 

257.485,74 PLN 
60 mies. ------------- 

 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 

 

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium 

I Cena 60 % 

II Gwarancja  40 % 

 Razem 100 % 
 

Ilość punktów przyznana Wykonawcom: 
Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF- 2: I kryterium - 48,38 pkt.; II kryterium – 40,00 pkt. RAZEM: 88,38 pkt. 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF- 5: I kryterium - 60,00 pkt.; II kryterium – 40,00 pkt. RAZEM: 100,00 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę na uznano ofertę OF- 5 złożoną przez Wykonawcę: 
 

IDURO S.C. Anna Łakomy, Marek Sajnóg ul. dr Janusza Korczaka 95, 40-340 Katowice 

 

UZASADNIENIE:  

Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. 

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę która uzyskała – spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu - najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w cz. XIV 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), tj.: według wzoru obliczenia punktów w I kryterium cena 

oraz zasad przyznawania punktów w II kryterium dotyczącym okresu gwarancji. 



 
 

 

 
 
 

 

 
INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W NINIEJSZYM 

POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM FAKTYCZNYM I PRAWNYM: 
 

 OF-1: KRZESŁO 4U Ewa Ostaszewska Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin 

 OF-3: EURONOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Wrobela 5, 30-798 Kraków 

 OF 4: MATAGO GROUP Mateusz Gembicki ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław 

 

Oferty Wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

UZASADNIENIE: 

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający wskazał, iż: 

 w przypadku oferty OF-1: proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia 

minimalnych wartości parametrów technicznych określonych w specyfikacji odnośnie oparcia. Wykonawca 

zaproponował krzesło z oparciem siatkowym natomiast Zamawiający wymagał, aby oparcie krzesła 

wykonane było z tkaniny tapicerowanej; 

 w przypadku oferty OF-3: proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia 

minimalnych wartości parametrów technicznych określonych w specyfikacji odnośnie oparcia, wysokości 

oraz regulacji głębokości. Wykonawca zaproponował krzesło z oparciem siatkowym natomiast 

Zamawiający wymagał, aby oparcie krzesła wykonane było z tkaniny tapicerowanej. Dodatkowo 

zaproponowane przez Wykonawcę oparcie nie jest wyposażone w regulowane w zakresie głębokości 

podparcie lędźwiowe kręgosłupa, co było wymagane przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 

zaproponował  minimalną wysokość krzesła 960 mm natomiast Zamawiający wymagał nie mniej  

niż 970 mm; 

 w przypadku oferty OF-4: proponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia 

minimalnych wartości parametrów technicznych określonych w specyfikacji odnośnie wymiarów, oparcia, 

podłokietników. Wykonawca zaproponował szerokość siedziska krzesła 460 mm natomiast Zamawiający 

wymagał nie mniej niż 480 mm. Ponadto Wykonawca zaproponował krzesło z oparciem tapicerowanym  

z pianką. Podłokietniki nie posiadają wymaganej regulacji nakładki przód – tył.  

 

W związku z powyższym Zamawiający uznał jak na wstępie. 

 

        Dziękujemy za udział w postępowaniu 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


