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Egz. pojedynczy
wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

po dokonaniu czynności ponownego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  w  oparciu  o  art.  92  ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup i dostawa stacjonarno – przenośnego urządzenia do wykrywania narkotyków w ślinie dla jednostek
terenowych garnizonu śląskiego”  w wyniku którego:

Wybrano ofertę nr 001 złożoną przez:         Transcom International S. Sleziak, W Filip
        ul. Armii Krajowej 2

                                                                               48-370 Paczków

Uzasadnienie wyboru: Wybrany  Wykonawca  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  proponując
cenę 375.084,00 zł brutto, okres gwarancji: 48 miesięcy i w ocenie
kryterium uzyskał maksymalną ilość punktów tj. 85 pkt

1. Do niniejszego postępowania wpłynęła 1 oferta:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz

adres Wykonawcy

Cena oferty
złotych
brutto

Okres
gwarancji

Punkty w
kryterium

„cena”
(maks.60,00)

Punkty w
kryterium

„Okres
gwarancji”

(maks. 40,00)

Łączna ilość
punktów

(maks. 100)

001

Transcom 
International S. 
Sleziak, W Filip
ul. Armii Krajowej 2
48-370 Paczków

375.084,00
zł brutto

48
miesięcy

60 pkt 25 pkt 85 pkt

002

Drager Safety Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

453.870,00
zł brutto

24
miesiące

49,58 pkt 0 pkt 49,58 pkt

2. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego
Wykonawcy
3.  Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie odrzucono żadnej oferty.

Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że umowa w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu
środków komunikacji elektronicznej.

wyk. w 1 egz. C.K
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oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  
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