
ZP-2380-450-84/4049/2018  Katowice dnia 19.12.2018 r.

Wykonawcy - zgodnie z rozdzielnikiem 
umieszczono na stronie internetowej 
zamawiającego 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADAŃ NR 1 i 5  ORAZ 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE NR 2, 3 i 4

W oparciu o art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach  zawiadamia,  że  rozstrzygnięto  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:
„Zakup wraz z  dostawą, wniesieniem i montażem mebli drewnianych dla realizacji zadań inwestycyjnych: KP
w Szczyrku, PP w Wilkowicach – I wyposażenie oraz zawartych porozumień dla: KMP Żory, KMP Gliwice,
KMP Zabrze (KPV)”, w wyniku którego: 

1. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

dla Zadania nr 1 –  dostawa mebli drewnianych dla PP Wilkowice 
dla Zadania nr 5 –  dostawa mebli drewnianych dla KP Szczyrk
ofertę nr 001 złożoną przez:             SALES Sp. z o.o., al. Niepodległości 3, 44-240 Żory
uzasadnienie wyboru:                       Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą                

  ilość punktów w ocenie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych 
  warunków zamówienia. 

2.  do wyznaczonego terminu, tj. 27.11.2018 r. do godz. 9:00 złożono 2 oferty:

Zadanie nr 1

Numer
oferty

Wykonawcy

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena
Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji

001
SALES Sp. z o.o.
al. Niepodległości 3, 44-240 Żory

8 607,54 zł brutto 48 miesięcy 7 dni

Zadanie nr 2

Numer
oferty

Wykonawcy

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena
Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji

001
SALES Sp. z o.o.
al. Niepodległości 3, 44-240 Żory

9 686,25 zł brutto 48 miesięcy 7 dni

Zadanie nr 3

Numer
oferty

Wykonawcy

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena
Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji

001
SALES Sp. z o.o.
al. Niepodległości 3, 44-240 Żory

5 488,26 zł brutto 48 miesięcy 7 dni

Zadanie nr 4

Numer
oferty

Wykonawcy

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena
Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji



001
SALES Sp. z o.o.
al. Niepodległości 3, 
44-240 Żory

57 662,46 zł brutto po
poprawie omyłki

rachunkowej  
57 662,40 zł brutto

48 miesięcy 7 dni

002
Firma  Produkcyjno -Usługowo -Handlowa
Krzysztof Bieda 
ul. J. Piłsudskiego 43, 34-600 Limanowa

33 369,90 zł brutto 48 miesięcy 7 dni

Zadanie nr 5

Numer
oferty

Wykonawcy

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena
Gwarancja na
zaoferowany
asortyment

Termin realizacji
reklamacji

001
SALES Sp. z o.o.
al. Niepodległości 3, 44-240 Żory

599,01 zł brutto 48 miesięcy 7 dni

3.  streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Zadanie nr 1

Numer
oferty

Wykonawcy

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena oferty brutto
max 60 pkt

Gwarancja na
zaoferowany
asortyment
max 10 pkt

Termin realizacji
reklamacji
max 30 pkt

Suma punktów
max 100 pkt

001
SALES Sp. z o.o.
al. Niepodległości 3, 44-240 Żory

60 pkt 10 pkt 30 pkt 100 pkt

Zadanie nr 5

Numer
oferty

Wykonawcy

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena oferty brutto
max 60 pkt

Gwarancja na
zaoferowany
asortyment
max 10 pkt

Termin realizacji
reklamacji
max 30 pkt

Suma punktów
max 100 pkt

001
SALES Sp. z o.o.
al. Niepodległości 3, 44-240 Żory

60 pkt 10 pkt 30 pkt 100 pkt

4. Postępowanie dla zadań nr 2, 3 i 4 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp tj.

„cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” oraz
na podstawie art. 93 ust. 1a pkt. 1 ustawy Pzp tj.

„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej.”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Dla zadania nr 2 i 3 złożono 1 ofertę oraz dla zadania nr 4 złożono 2 oferty, jednakże cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego postępowania oraz w związku z kończącym
się rokiem budżetowym brak jest możliwości realizacji zawartych porozumień przez KMP Gliwice, Zabrze oraz KMP
Żory.

Wykonano w 1 egz. C.K.
wysłano wg rozdzielnika
e-mail oraz pocztą


