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Tomaszów Maz. dn. 02-03-2018 

Do Zainteresowanych 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Zakup urządzeń peryferyjnych: Chłodnia (chiller) 1 sztuka 

Zakup ma być dofinasowany z EFRR w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Oś  priorytetowa II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA  

Poddziałanie II.3.1:  Innowacje w MŚP 

Numer Projektu: RPLD.02.03.01-10-0474/16 

Tytuł projektu: „Komercjalizacja innowacyjnego dyspensera o specjalnych właściwościach biobójczych  źródłem przewagi konkurencyjnej w branży 

instalacji budowlanych.” 

KOD CPV: 42994200-2 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 Działając w imieniu  UST-M Sp. z o.o., zawiadamiamy o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z poniższym.  

Termin składania ofert upłynął dnia 28-02-2018 o godzinie 24.00. Rozstrzygnięcie, zaś miało miejsce w dniu 02-03-2018 o godzinie 11.00.  

Komisja rozstrzygająca składa się z  2 osób,  w skład której wchodzą: 

- Urszula Czechowicz- Górna- Prezes Zarządu  

- Michał Stelmach- Członek Zarządu  

Do upływu terminu składania ofert, na adresy do składania ofert, złożono 3 oferty na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z informacjami w dalszej części 

pisma. ( Wszystkie oferty wpłynęły na adres mailowy dotacje@ustm.pl). Jedna oferta wpłynęła na niewłaściwy adres,więc nie mogła zostać wzięta pod uwagę.  

Zamawiający przed otwarciem ofert podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł netto. 

Wykonawcy, którzy przystąpili do udziału w postępowaniu nie mieli obowiązku wnoszenia wadium. 

Wykonawcy zobowiązani byli do spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych szczegółowo w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 19-02-2018, a w ślad za tym 

mailto:dotacje@ustm.pl


 

  
Fundusze Europejskie  dla rozwoju regionu łódzkiego 

 

2 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawcy zobowiązani byli do złożenia w ramach ofert, dokumentów i 

oświadczeń określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Na podstawie badania przedłożonych w ofertach dokumentów i oświadczeń, w tym w szczególności: 

1. Załącznika nr 1 do ogłoszenia, potwierdzającego brak powiązania kapitałowego i osobowego z Inwestorem.  

2. Wypełnionego załącznika nr 2 do ogłoszenia, dotyczącego zgodności przedstawionej oferty ze wskazanymi w niniejszym zapytaniu parametrami i 

wymaganiami technicznymi. 

Zamawiający stwierdził, iż wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena netto oferty  w PLN  

Kurs € z 28.02.18-4,1779 

 

Warunek dostępu 1 

 

Warunek dostępu 2 
Uwagi  

1. ONI-Wärmetrafo GmbH 

Niederhabbach 17 

51789 Lindlar 

13.467,00 € , co daje  

56.263,78 zł  

Spełniony, złożono 

stosowane 

oświadczenie.  

Nie spełniono.  

Złożono załącznik nr 

2, ale urządzenie nie 

posiada 

wymaganych 

minimalnych  

parametrów 

technicznych  

Oferta złożona w terminie.  

W ogłoszeniu proszono o spełnienie 

wymogu formalnego , jakim jest 

ponumerowanie stron oferty w sposób 

ciągły. Oferta nie ma 

ponumerowanych stron. 

Ważność oferty 4 tygodnie od dnia od 

złożenia. Ofertę złożono dnia 21-02-

2018, więc nie spełnia wymogów 

ważności oferty do dnia 31-05-2018.  

Ofertę odrzucono z powodu 

uchybień z dalszej procedury.   

2. PTC Odziemczyk  

Zabruzdy 6 

08-420 Miastków Kościelny  

34 293,00 zł  Spełniony, złożono 

stosowane 

oświadczenie. 

Spełniono, złożono 

załącznik nr 2. 

Urządzenie spełnia 

wszystkie 

wymagania 

techniczne  

Oferta złożona w terminie, dnia 28-02-

2018. Oferta jednostronicowa, więc nie 

zachodziła konieczność numerowania 

jej stron.  
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3. P.P.H. „Cool” Daria 

Kalinowska  

ul. Lipowa 10 

05-123 Chotomów 

Filia:   

ul. Warszawska 214/4 

25-414 Kielce 

 

26.310,00 zł  Spełniony, złożono 

stosowane 

oświadczenie. 

Spełniono, złożono 

załącznik nr 2. 

Urządzenie spełnia 

wszystkie 

wymagania 

techniczne  

Oferta złożona w terminie,   

dnia 28-02-2018. 

 

W dalszej kolejności zamawiający dokonał oceny dopuszczonych do badania ofert w ramach zastosowanych kryteriów oceny, opisanych szczegółowo  

w ogłoszeniu z dnia 19-02-2018, przyznając punkty i dokonując klasyfikacji ofert zgodnie z zestawieniem w tabeli. 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Ilość punktów w kryterium:   

Cena netto ( C)  

C= (Cmin/Cof )x90 

Waga 90% 

Ilość punktów w kryterium: termin gwarancji 

(G)  

1 pkt –gwarancja najdłuższa, 

 0,5 pkt. gwarancja średnia , 0-gwarancja 

najdłuższa 

G=Gof x10 

Waga 10% 

Ocena łączna ilość 

punktów  

Suma =C+G+D 

Uwagi  

1. PTC Odziemczyk  

Zabruzdy 6 

08-420 Miastków Kościelny  

26310,00/34293,00*90= 

69,05 pkt. 

1*10=10 pkt. 79,05 pkt. Brak  

2. P.P.H. „Cool” Daria Kalinowska  

ul. Lipowa 10 

05-123 Chotomów 

Filia:   

ul. Warszawska 214/4 

25-414 Kielce  

26310,00/26310,00*90= 

90pkt.  

1*10=10pkt.  100,00 pkt. Brak  
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Mając powyższe na uwadze zamawiający informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: 

P.P.H. „Cool” Daria Kalinowska  
ul. Lipowa 10 
05-123 Chotomów 
Filia:  
ul. Warszawska 214/4 
25-414 Kielce 
z ceną całkowitą oferty wynoszącą 26 310,00  złotych netto. 
 

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, do ich porównania, ceny planowano przeliczono zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 28-02-2018.  

Wynosił on 1 EUR- 4,1779 zł,.  

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnił wszystkie zadane warunki udziału w postępowaniu, a tym samym nie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odrzuceniu. Oferta 

została uznana za akceptowalną na podstawie oceny oferty pod kątem zastosowanych kryteriów oceny uzyskując 100,00 punktów. Wykonawca zobowiązał się do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w ogłoszeniu.  

 

Komisja: 

Urszula Czechowicz- Górna-……………………………….. 

Michał Stelmach-………………………. 

 

 

 


