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Warszawa, dnia 24 maja 2022 r. 

Nr sprawy: ABM-ZP-6/2022 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 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”. 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2. SWZ.   

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:  

 

M.P. Polska Sp. z o.o. 

ul. Komitetu Obrony Robotników 48 

02-146 Warszawa. 

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert: 

cena - 60%, termin realizacji zamówienia – 35%, przegrody wolnostojące wyprodukowane przy 

zachowaniu wymogów normy PN-EN ISO 14001:2015-09  lub równoważnej** w  zakresie produkcji 

rozwiązań akustycznych - 5%, oraz łączną punktację: 

Lp. 
Firma [nazwa] 

adres wykonawcy 

Cena brutto za 

przedmiot 

zamówienia w zł 

Punkty 

przyznane 

w kryterium 

cena 

Termin 

realizacji 

Punkty 

przyznane w 

kryterium 

termin 

realizacji 

Przegrody 

wolnostojące 

wyprodukowane 

(…)  

Punkty przyznane w 

kryterium Punkty 

przyznane w 

kryterium Przegrody 

wolnostojące 

wyprodukowane (…) 

Łączna punktacja 

1. 

Tronus Polska  
Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2a 
01-237 Warszawa 

80 921,70     - 
do 4 

tygodni 
- 

tak (deklaracja 

Wykonawcy) 
- 

Oferta 

odrzucona 

2. 

JARD Sp. z o.o. 

Al. Na Skarpie 21/11 

00-488 Warszawa 

92 065,50 (po 

poprawieniu 

omyłek)    

51,74 
do 10 

tygodni  
0 

tak (deklaracja 

Wykonawcy) 

0 (nie dołączono 

certyfikatu) 
51,74 

3. 

M.P. Polska Sp. z 

o.o. 

ul. Komitetu Obrony 

Robotników 48 

02-146 Warszawa 

79 397,61 (po 

poprawieniu 

omyłek)     

60,00 
do 5 

tygodni  
25 

tak (deklaracja 

Wykonawcy) 
5 90,00 
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4. 

ALDUO Sp. z o. o. 

ul. Z. Miłkowskiego 

3/301 

30-349 Kraków 

114 759,00     41,51 
do 4 

tygodni  
35 

tak (deklaracja 

Wykonawcy) 
5 81,51 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie pkt 14.1. SWZ ocenił oferty, które 

nie podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą, zgodnie z pkt 14.5. SWZ, Zamawiający uznał 

ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wyliczeniem określonym 

w pkt. 14.4. SWZ. 

Oferta Wykonawcy M.P. Polska Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez 

Zamawiającego określone w SWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

oceny ofert. 

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. 
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Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik 
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