
 
Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 

realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 
 

 

 

Rawa Mazowiecka,  dnia 13 czerwca 2018 r. 

I N F O R M A C J A 

o wyniku postępowania   
na  dostawę ubrań roboczych, prowadzonego przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-

0015/17 pn. "Zawodowe drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo  miejsca 

zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności dostawcy, którego ofertę wybrano: 

w wyniku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,  złożonej przez 

P.H. DAGA Ryszard Sztanderski, 92-312 Łódź, ul. Papiernicza 7C. 

uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

- kryteriami oceny ofert są Cena oraz Czas oczekiwania na dostawę, 

- wybrana oferta uzyskała łącznie najwyższą sumę punktów i została złożona przez Dostawcę, który wykazał spełnianie 

warunków udziału ustalonych w przedmiotowym postępowaniu. 

 2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktacja: 

 3. Informacja o dostawcach, którzy zostali wykluczeni: 

  z postępowania nie wykluczono żadnego Dostawcy. 

4. Informacja o dostawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty: 

 uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: 

Treść oferty nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, ponieważ Dostawca nie złożył wszystkich wymaganych 

oświadczeń oraz zmodyfikował warunki realizacji zamówienia, w szczególności:  

- Dostawca nie wskazał w ofercie Czasu oczekiwania na dostawę (rozumianego jako czas od dnia dokonania stosownego 

zamówienia  przez Zamawiającego do dnia dostarczenia ubrań do siedziby Zamawiającego). Powyższe uchybienie nie 

stanowi omyłki, ale istotny brak oświadczenia woli Dostawcy niemożliwy do sanowania, dotyczy on bowiem elementu 

przedmiotowo istotnego umowy, jak również stanowi podstawę do oceny ofert (kryterium oceny ofert), 

-  Dostawca zmodyfikował oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą, jak również zapisy umowne dotyczące sposobu 

dostawy i rozliczania za realizację przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty, Dostawca 

pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą, bezwarunkowo, przez okres 30 dni. Zgodnie z zapisami wzoru umowy, 

stanowiącego załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty, zamówienie będzie realizowane w asortymencie i rozliczane w 

cenie określonej w ofercie Dostawcy. Tymczasem Dostawca złożył oświadczenie w przedmiocie aktualności oferty: „przez 

okres 30 dni lub do zmiany cennika lub do wyczerpania zapasów”. W Zaproszeniu do złożenia oferty zawarto opis potrzeb i 
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P.H. DAGA  
Ryszard Sztanderski 

92-312 Łódź, 

 ul. Papiernicza 7C 

60,00 40,00 100,00 

W ofercie poprawiono oczywiste omyłki 

rachunkowe polegające na: 

-  uzyskaniu niewłaściwego wyniku iloczynu ilości 

jednostek oraz ceny jednostkowej (dot. poz. 1 – 

obuwie robocze), 

-  uzyskaniu niewłaściwego wyniku sumy ogółem 

wartości brutto całego zamówienia. 

 Poprawienie zaistniałej omyłki nie ma wpływu na 

cenę całkowitą oferty. 
ATG S.j. Sklep Grene  

96-200 Rawa Mazowiecka, 

 ul. Reymonta 5 

49,40 40,00 89,40 - 

TECH-MET S.C.  
96-200 Rawa Mazowiecka,  

ul. Słowackiego 68 

Oferta podlega odrzuceniu 



  

wymagań Zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności 

co do zakresu, ilości, jakości, terminu, sposobu i warunków realizacji oraz innych elementów istotnych dla wykonania 

zamówienia. Porównanie zaoferowanego przez Dostawcę oświadczenia (oświadczenia woli Wykonawcy) z zakresem 

zobowiązania, którego Zamawiający oczekuje, zgodnie  z zapisami do złożenia oferty, przesądza o tym, że treść złożonej 

oferty nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. 

 

5. Informacja o unieważnieniu postępowania: nie dotyczy 

6. Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Dostawca wymieniony w pkt 1 zobowiązany jest przybyć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej; 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 w dniach 14-15 czerwca 2018 r. – celem 

zawarcia umowy. 

 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Stanisława Reymonta  

             mgr inż. Andrzej Romańczuk 

                      / - /   

 


