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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę odzieŜy i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o., zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia,  
Ŝe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, na: „Dostawę odzieŜy i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o.  
we Włocławku” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złoŜone trzy oferty. 

Zamawiający dokonał oceny złoŜonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z rozdz. XV 
SIWZ kryteriami jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena – 
70%, jakość – 30%.  
Zamawiający, zgodnie ze wskazanymi w specyfikacji formułami, dokonał oceny punkowej złoŜonych 
ofert. 

Wykaz i ocena ofert złoŜonych w postępowaniu: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Streszczenie 
spełnienia 

warunków udziału  
w postępowaniu  

i oceny ofert 

Cena brutto 
oferty  

Punktacja 
Łączna 

punktacja 
i kolejność 
ofert wg 
kryteriów 

oceny ofert  

cena  
70% 

Jakość 
30% 

1 

P.P.H.U. „ABC” 
Radosław Popławski 
ul. Parkowa 11 b 
95-200 Pabianice 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

94.874,82 zł 70,00 pkt. 26,25 pkt. 

96,25 pkt.  
Oferta 

pierwsza w 
kolejności 

2 
P.W. Krystian Sp. z o.o. 
ul. Staszica 9A 
26-400 Przysucha 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

200.491,23 zł 33,12 pkt. 30,00 pkt. 
63,12 pkt. 

Oferta trzecia 
w kolejności 

3 

PROCURATOR BHP 
Sp. z o.o. 
ul. Polna 140 B 
87-100 Toruń 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału  
w postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

116.385,31 zł 57,06 pkt. 29,58 pkt. 
86,64 pkt. 

Oferta druga 
w kolejności 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty 
dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta nr 1: P.P.H.U. „ABC” Radosław Popławski 
  ul. Parkowa 11 b, 95-200 Pabianice 
 

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyŜszą ilość punktów w oparciu o podane w SIWZ 
kryteria wyboru. 
 
 

        PREZES ZARZĄDU 

inŜ. Edward Ziemski 


