Warszawa, dnia 8 października 2021 r.
Nr sprawy: ABM-ZP-8/2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” na:
„Dostawę oraz montaż mebli biurowych oraz gabinetowych”

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje o wyborze oferty
najkorzystniejszej, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację.
Wybrana została oferta złożona przez:
LOGAN Sp. z o.o.
ul. Lasówka 42
30-718 Kraków

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2. SWZ.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium
oceny ofert: Ofertowana cena (C) – 50% (50 pkt), Termin realizacji zamówienia (T) – 30 %
(30 pkt), Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (G) – 20 % (20 pkt) oraz łączną
punktację:

Numer sprawy ABM-ZP-8/2021 Dostawa oraz montaż mebli biurowych oraz gabinetowych

KRYTERIA OCENY OFERT (WAGA %)

Lp.

FIRMA [NAZWA]
SIEDZIBA WYKONAWCY

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a
01-237 Warszawa
e-mail: dzp@tronus.pl

2

LOGAN Sp. z o.o.
ul. Lasówka 42
30-718 Kraków
e-mail: lukasz.kedron@logan.com.pl
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2

80,00 pkt

1

Oferta Wykonawcy LOGAN Sp. z o.o., ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków spełnia wszystkie
warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i przedstawia najkorzystniejszy
bilans cen i innych kryteriów oceny ofert.
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