
  Gorzów Wlkp., dnia 11 sierpnia 2009 r.

DPS/PW/ … /2009

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.,  Nr  223,  poz.  1655  ze  zm.)  informuje,  iż  w  niżej  wskazanym 

postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz

ul. Podmiejska Boczna 10 

66-400 Gorzów Wlkp.

2. Niniejsze zawiadomienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz

w Gorzowie Wlkp. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Data  wszczęcia  postępowania:  14  lipca  2009r.  (ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

zamieszczone  na  stronach  portalu  internetowego Urzędu  Zamówień  Publicznych  pod  numerem 

111517 - 2009  oraz zmiana do ogłoszenia z dnia  16 lipca 2009r.  pod numerem 112917 - 2009 ).

W  wyniku  przeprowadzonych  czynności  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  

najkorzystniejszej – oferty według poszczególnych zadań:

3. Nazwa (firma) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Część nr 1: środki czystości , piorące i artykuły gospodarcze



FHU „SOFT – CHEM”

Krzysztof Szulc

ul. Armii Krajowej 1/7

66 – 400 Gorzów Wlkp.

    

Przy przyjętym w SIWZ kryterium wyboru oferty P = ( Cmin. : C) x waga gdzie: P – ilość 

punktów obliczona dla kryterium cena ( dla ocenianej oferty), Cmin. – cena brutto najniższej oferty, 

C – cena brutto ocenianej oferty; wybrana oferta z ceną 73 859,41 zł uzyskała maksymalną liczbę 

punktów – 100 pkt. 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały przy kryterium przyjętym w SIWZ : 

Oferta złożona przez:

1. DELKO – ESTA

ul. J. Kochanowskiego 23

73 – 110 Stargard Szczeciński

z ceną 84 989,87 zł uzyskała 86,9 pkt.

2. PPH Irmek

Ireneusz Szulc

Zakład Pracy Chronionej

ul. Borowskiego 1A

66 – 400 Gorzów Wlkp.

z ceną 111 166,95 zł uzyskała 66,4 pkt.

Część nr 2: płyn do zmywarki

FHU „SOFT – CHEM”

Krzysztof Szulc

ul. Armii Krajowej 1/7

66 – 400 Gorzów Wlkp.

Przy przyjętym w SIWZ kryterium wyboru oferty P = ( Cmin. : C) x waga gdzie: P – ilość 

punktów obliczona dla kryterium cena ( dla ocenianej oferty), Cmin. – cena brutto najniższej oferty, 

C – cena brutto ocenianej oferty;  wybrana oferta z ceną 788,27 zł uzyskała maksymalną liczbę 

punktów – 100pkt. 



Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały przy kryterium przyjętym w SIWZ: 

Oferta złożona przez:

1. PPH Irmek

Ireneusz Szulc

Zakład Pracy Chronionej

ul. Borowskiego 1A

66 – 400 Gorzów Wlkp.

z ceną 2382,66 zł uzyskała 33,1 pkt. 

Część nr 3: płyn do maszyn czyszczących

PPHU „KLINER” Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 77

66 – 400 Gorzów Wlkp. 

Przy przyjętym w SIWZ kryterium wyboru oferty P = ( Cmin. : C) x waga gdzie: P – ilość 

punktów obliczona dla kryterium cena ( dla ocenianej oferty), Cmin. – cena brutto najniższej oferty, 

C – cena brutto ocenianej oferty; wybrana oferta z ceną 3971,10 zł uzyskała maksymalną liczbę 

punktów – 100 pkt. 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały przy kryterium przyjętym w SIWZ: 

Oferta złożona przez:

1. PPH Inter Team

ul. Żorska 18 b

44- 203 Rybnik

z ceną 4061,38 zł uzyskała 97,8 pkt. 

2. PH Irmek

Ireneusz Szulc

Zakład Pracy Chronionej

ul. Borowskiego 1A

66 – 400 Gorzów Wlkp.



z ceną 7149,20 zł uzyskała 55,5 pkt. 

3. FHU „SOFT – CHEM”

Krzysztof Szulc

ul. Armii Krajowej 1/7

66 – 400 Gorzów Wlkp.

z ceną 5773,65 zł uzyskała 68,8 pkt.

Część nr 4: środki dezynfekujące

PPH Irmek

Ireneusz Szulc

Zakład Pracy Chronionej

ul. Borowskiego 1A

66 – 400 Gorzów Wlkp.

Przy przyjętym w SIWZ kryterium wyboru oferty P = ( Cmin. : C) x waga gdzie: P – ilość 

punktów obliczona dla kryterium cena ( dla ocenianej oferty), Cmin. – cena brutto najniższej oferty, 

C – cena brutto ocenianej oferty; wybrana oferta z ceną 26 714,23 zł uzyskała maksymalną liczbę 

punktów – 100 pkt. 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały przy kryterium przyjętym w SIWZ: 

1. FHU „SOFT – CHEM”

Krzysztof Szulc

ul. Armii Krajowej 1/7

66 – 400 Gorzów Wlkp.

z ceną 28557,29 zł uzyskała 93,5 pkt.

4. Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty spełniają  wszystkie  warunki stawiane  przez  Zamawiającego  w  SIWZ i 

otrzymały największą ilość punktów w swoich zadaniach obliczonych według kryteriów oceny 

ofert określonych w SIWZ.

5. Oferta odrzucone, oferenci podlegający wykluczeniu 



     oferta odrzucona:

             AGROMIR

M. J. Mireccy

ul. Sikorskiego 51

66 – 400 Gorzów Wlkp.

Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia.  Zamawiający  odrzucił  ofertę  Wykonawcy  z  powodu  nieprawidłowego 

załącznika  nr  1  do  SIWZ  który  jest  załącznikiem  ofertowym,  tym  samym  oferta  nie  spełnia 

wymogów zawartych w SIWZ w pkt VII.  Wykaz   dokumentów   i   oświadczeń   jakie   mają 

dostarczyć   wykonawcy   w   celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający zaprasza 12 sierpnia 2009 r. w godz. Od 9.00 do 12.00 (po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym) Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako 

najkorzystniejsze do podpisania umowy.
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