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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 

 

Szczecin, dn. 25.11.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/112/14 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szaf kartotekowych, ubraniowych, 
kanap i krzeseł oraz regałów kolumnowych archiwizacyjnych 

 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA  
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania. 

 
ZADANIE NR 1 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 1 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. Ordona 2 A 
01-237 Warszawa 
Oferta nr 2 – NIKODEMUS Sebastian Czuryński 
Ul. Grudzińskiego 18A/18 
62-020 Swarzędz 
Oferta nr 4 – BIUROTECHNIKA Wioletta Żurawska 
Ul. Legnicka 3 A 
70-134 Szczecin 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 2 – NIKODEMUS Sebastian Czuryński 
Ul. Grudzińskiego 18A/18 
62-020 Swarzędz 
 
Cena oferty brutto: 7.516,67 zł. 
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według 
zasad jednakowych dla wszystkich ofert.  
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Nr oferty Wykonawca 

Liczba pkt. w 

kryterium cena - 

90% 

Liczba pkt. w 

kryterium termin 

realizacji dostawy - 

10% 

Łączna 

punktacja 

1. TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 69 9 78 
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2. NIKODEMUS Sebastian 
Czuryński 

90 9,3 99,3 

4. BIUROTECHNIKA Wioletta 
Żurawska 

64 10 74 

 
ZADANIE NR 2 

  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 1 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. Ordona 2 A 
01-237 Warszawa 
Oferta nr 4 – BIUROTECHNIKA Wioletta Żurawska 
Ul. Legnicka 3 A 
70-134 Szczecin 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 1 ofertę: 
Oferta nr 1 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. Ordona 2 A 
01-237 Warszawa  
uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych.  
uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający wymagał w zadaniu nr 2 zaoferowania zabudowy ubraniowej 
szafami, których drzwi są w kształcie litery „L”. Wykonawca do oferty nie załączył wymaganych folderów. 
W związku z powyższym Zamawiający dnia 18.11.2014 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów. Wykonawca dnia 20.11.2014 r. uzupełnił wymagane dokumenty. Z uzupełnionych 
dokumentów wynika, iż Wykonawca źle zrozumiał kształt litery „L”. Zamawiający wymagał szafy z 
drzwiami w kształcie litery „L” a nie ustawionych w kształcie litery „L”, tak jak to wykazał w 
uzupełnionych dokumentach Wykonawca. Oferta Wykonawcy na tym zadaniu nie jest zgodna z treścią 
SIWZ. W tym stanie rzeczy odrzucenie oferty jest w pełni uzasadnione i konieczne. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 4 – BIUROTECHNIKA Wioletta Żurawska 
Ul. Legnicka 3 A 
70-134 Szczecin 
 
Cena oferty brutto: 21.831,27 zł. 
Uzasadnienie wyboru – jedyna ważna oferta. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr oferty Wykonawca 

Liczba pkt. w 

kryterium cena - 

90% 

Liczba pkt. w 

kryterium termin 

realizacji dostawy - 

10% 

Łączna 

punktacja 

4. BIUROTECHNIKA Wioletta 
Żurawska 

90 10 100 

 
ZADANIE NR 3 

  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 1 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
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Ul. Ordona 2 A 
01-237 Warszawa 
Oferta nr 4 – BIUROTECHNIKA Wioletta Żurawska 
Ul. Legnicka 3 A 
70-134 Szczecin 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 4 – BIUROTECHNIKA Wioletta Żurawska 
Ul. Legnicka 3 A 
70-134 Szczecin 
 
Cena oferty brutto: 4.915,08 zł. 
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 4 uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według 
zasad jednakowych dla wszystkich ofert.  
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 

Nr oferty Wykonawca 

Liczba pkt. w 

kryterium cena - 

90% 

Liczba pkt. w 

kryterium termin 

realizacji dostawy - 

10% 

Łączna 

punktacja 

1. TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 68 9 77 

4. BIUROTECHNIKA Wioletta 
Żurawska 

90 10 100 

 
ZADANIE NR 4  

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 1 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. Ordona 2 A 
01-237 Warszawa 
Oferta nr 3 – Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o. o. 
Ul. Grójecka 128 p. 51  
02-383 Warszawa 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 1 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. Ordona 2 A 
01-237 Warszawa 
 
Cena oferty brutto: 29.881,62 zł. 
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według 
zasad jednakowych dla wszystkich ofert.  
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz łączna 
punktacja 
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Nr oferty Wykonawca 

Liczba pkt. w 

kryterium cena - 

90% 

Liczba pkt. w 

kryterium termin 

realizacji dostawy - 

10% 

Łączna 

punktacja 

1. TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 90 10 100 

3. Mi ędzynarodowe Centrum 
Budownictwa Sp. z o. o. 

66 10 76 

 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.  
Umowy z wybranymi wykonawcami na zadaniach nr 1, 3 i 4 zostaną zawarte po dniu 25.11.2014 r. Umowa 
z wybranym wykonawcą na zadaniu nr 2 zostanie zawarta po dniu 01.12.2014 r. 
 

     Z poważaniem    
 

 


