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          INFORMACJA  O  WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

 
Dotyczy: numer postępowania 911A/RZ/2019 

 

    Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna, informuje, że w postępowaniu  

na  dostawę wózka transportowego akumulatorowego dokonał oceny najkorzystniejszej 

oferty. 

 

I. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:  

MTL ASCO Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44 - 120 Pyskowice, oferując realizację 

zamówienia w cenie: 

 netto -  53 500,00  zł   brutto – 65 805,00 zł 

   Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty przy zastosowaniu kryterium: 

cena = 100%. Wykonawca uzyskał najwyższą punktację = 100 pkt. 

 

       W postępowaniu złożono 3 oferty, których zbiorcze zestawienie cen i uzyskanej punktacji, 

w kryterium „cena=100%”, przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 

Nr. 

oferty 

Nazwa i adres  

wykonawcy 

Oferowana cena Liczba punktów 

w kryterium cena 

 

1 1 

 
Agro – Techma Dorota Piszczór  

63 – 720 Koźmin Wielkopolski, ul. Pleszewska 37 

netto  –  39 800,00 zł 

brutto –  48 954,00 zł 
0,00 

2 2 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartesko 

Bartłomiej Skowroński,   

63 – 720 Koźmin Wielkopolski, ul. Floriańska 35   

 

netto  –  59 000,00 zł 

brutto –  72 570,00 zł 
0,00 

3 3 

MTL ASCO Sp. z o.o.,  

44 – 120 Pyskowice, ul .Wielowiejska 53 
netto  –  53 500,00 zł 

brutto –  65 805,00 zł 
100 pkt. 
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II. W postępowaniu  złożono  2 oferty niepodlegające wybraniu. 

III. W postępowaniu nie wybrano: 

 

1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Agro – Techma Dorota Piszczór, 63 – 720 

Koźmin Wielkopolski, ul. Pleszewska 37, która jest niezgodna z treścią Opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne:   

       Wykonawca składając ofertę zaoferował przedmiot zamówienia, który nie spełnia 

wymagań w zakresie parametrów technicznych, określonych przez Zamawiającego  

w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zaoferował w formularzu specyfikacji technicznej w pozycji 4.5 wymiary 

platformy załadowczej wózka transportowego akumulatorowego o parametrach 

2215x1300 (dł./szer.) Zamawiający wymagał wymiarów min. 1850x1310 (dł./szer.).  

W pozycji 7.14 Wykonawca zaoferował 6 – 8 godzin nieprzerwalnej pracy wózka 

transportowego akumulatorowego przy w pełni naładowanej baterii. Zamawiający 

wymagał 10 godzin pracy wózka transportowego akumulatorowego przy w pełni 

naładowanej baterii.    

Wobec powyższego Zamawiający nie wybiera oferty nr 1 i uznaje jej treść za niezgodną 

z treścią Opisu przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

2. Regionalnej Bazy Logistycznej, niewymagających stosowania Ustawy PZP oferta 

wyżej wymienionego Wykonawcy nie podlega wybraniu.         

 

2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartesko 

Bartłomiej Skowroński,  63 – 720 Koźmin Wielkopolski, ul. Floriańska 35,  która jest 

niezgodna z treścią Opisu przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne:   

       Wykonawca składając ofertę zaoferował przedmiot zamówienia, który nie spełnia 

wymagań w zakresie parametrów technicznych, określonych przez Zamawiającego  

w Opisie przedmiotu zamówienia. 
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Wykonawca zaoferował w formularzu specyfikacji technicznej w pozycji 4.5 wymiary 

platformy załadowczej wózka transportowego akumulatorowego o parametrach 

2215x1300 (dł./szer.) Zamawiający wymagał wymiarów min. 1850x1310 (dł./szer.).  

W pozycji 7.14 Wykonawca zaoferował 6 – 8 godzin nieprzerwalnej pracy wózka 

transportowego akumulatorowego przy w pełni naładowanej baterii. Zamawiający 

wymagał 10 godzin pracy wózka transportowego akumulatorowego przy w pełni 

naładowanej baterii.    

Wobec powyższego Zamawiający nie wybiera oferty nr 1 i uznaje jej treść za niezgodną  

z treścią Opisu przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

2. Regionalnej Bazy Logistycznej, niewymagających stosowania Ustawy PZP oferta wyżej 

wymienionego Wykonawcy nie podlega wybraniu.       

   

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest na podstawie  art. 4  ust.8  

w związku z czym nie stosuje się Ustawy PZP. 

 

 

 

                                                                          

KOMENDANT 

2. REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ 

z up. Szef Wydziału TiRW i HNS 

 

/-/ ppłk Krzysztof GLAMOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 


