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ZP-2380-525-123/4872/2017       Katowice, dn. 23.11.2017 r. 
 
          egz. pojedynczy 
 

Wykonawcy - zgodnie z rozdzielnikiem 
umieszczono na stronie internetowej 
zamawiającego 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 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 i dostawę walizek kryminalistycznych i plecaków kryminalistycznych do wykonywania czynności na miejscach 
zdarzeń przez techników kryminalistyki KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego”, w wyniku którego: 
 
1. wybrano najkorzystniejszą ofertę: 

dla zadania nr 1 Zakup i dostawa 95 kpl walizek kryminalistycznych 
ofertę nr 001 złożoną przez:   STANIMEX Sp. j. S. Staniszewski, M. Staniszewski, 
      ul. Małopolska 3, 20-724 Lublin 
uzasadnienie wyboru:   Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał 
      najwyższą ilość punktów w ocenie kryteriów określonych 
      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
dla zadania nr 2  Zakup i dostawa 12 kpl plecaków kryminalistycznych 
ofertę nr 001 złożoną przez:   STANIMEX Sp. j. S. Staniszewski, M. Staniszewski, 
      ul. Małopolska 3, 20-724 Lublin 
uzasadnienie wyboru:   Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał 
      najwyższą ilość punktów w ocenie kryteriów określonych 
      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

2. do niniejszego postępowania złożono jedną ofertę 
Oferta nr 
… 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Kryteria Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 

Cena oferty 
brutto 

389 928,45 zł brutto 58 818,60 zł brutto 001 STANIMEX Sp. j. S. Staniszewski, M. 
Staniszewski 
ul. Małopolska 3 
20-724 Lublin 

Okres 
gwarancji 

36 miesięcy 36 miesięcy 

 
3. streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Oferta 
nr … 
 

Firma (nazwa) 
lub nazwisko 
oraz adres 
wykonawcy 

Kryteria Zadanie nr 1 Ilość pkt Zadanie nr 2 Ilość pkt 

Cena oferty 
brutto 

389 928,45 
zł brutto 

60,00 pkt 58 818,60 zł 
brutto 

60,00 pkt 

Okres 
gwarancji 

36 miesięcy 40,00 pkt 36 miesięcy 40,00 pkt 

001 STANIMEX Sp. j. 
S. Staniszewski, 
M. Staniszewski 
ul. Małopolska 3 
20-724 Lublin  Suma pkt 100,00 pkt Suma pkt 100,00 pkt 

 
4. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy 
 
5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie odrzucono żadnej oferty. 
 
6. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1)a) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta 

przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji droga elektroniczną. 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
Egz. nr 1 - a/a,  Wykonawcy - e-mailem i pocztą, zamieszczono na stronie BIP KWP w Katowicach 


