
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
WE WROCŁAWIU 

D YR E K TO R  G E N E R A L N Y

AL-ZP.272-20/20/ZP/PN Wrocław, dnia IŚ września 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, że:

I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Zakup, dostawa 
i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  część I 
postępowania: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych typu A do budynku Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i do budynku Delegatury DUW  w Legnicy,

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę:

Global Property Investment S.A. 
ul. Bagno 2 lok. 176 
00-112 Warszawa

Cena brutto oferty: 55 671,06 zł.
Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w ramach zastosowanych kryteriów 
oceny ofert oraz uzyskała łącznie 90,00 pkt, tj.:

— w kryterium: „Cena brutto oferty” -  60,00 pkt,

— w kryterium: „Okres gwarancji i rękojmi” -  30,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert i uzyskaną punktację łączną przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Nr
oferty Nazwa i adres Wykonawcy

Postępowanie

Kryteria oceny ofert

Ogółem
pktCena brutto oferty 

-  waga 60%

Okres gwarancji 
i rękojmi -  waga 

40%

1. 2

Global Property Investment S.A 

ul. Bagno 2 lok. 176 

00-112 Warszawa

60,00 30,00 90,00

2. 6

ALNAG Barbara Wróbel 

ul. Księcia Józefa 54A 

30-206 Kraków

49,11 30,00 79,11

3. 3

STUDIO KRESKA PRZEM YSŁAW  PTASZYŃSKI 

ul. Hutnicza 125,

85-873 Bydgoszcz

44,59 40,00 84,59

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
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Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

II. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Zakup, dostawa
1 montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  część III 
postępowania: Zakup, dostawa i montaż fo teli obrotowych typu A do budynku Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i do budynku Delegatury DUW  w Legnicy,

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 6. złożona przez Wykonawcę:

ALNAG Barbara Wróbel 
ul. Księcia Józefa 54A
30-206 Kraków

Cena brutto oferty: 29 766,00 zł.
Okres gwarancji i rękojmi: 72 m-ce i więcej.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w ramach zastosowanych kryteriów 
oceny ofert oraz uzyskała łącznie 100 pkt, tj.:

-  w kryterium: „Cena brutto oferty” -  60,00 pkt,

-  w kryterium: „Okres gwarancji i rękojmi” -  40,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert i uzyskaną punktację łączną przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. N r
oferty Nazwa i adres Wykonawcy

Postępowanie

Kryteria oceny ofert

Ogółem
pktCena brutto oferty 

-  waga 60%

Okres gwarancji 
i rękojmi -  waga 

40%

1. 6

ALNAG Barbara Wróbel 

ul. Księcia Józefa 54A 

30-206 Kraków

60,00 40,00 100,00

2. 5

MEGA SYSTEM Zbigniew Dębski 

ul. 10 Lutego 15 

08-110 Siedlce

X X X

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że w dniu 8 września 2020 r., działając na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, odrzucił ofertę nr 5, złożoną 
przez: MEGA SYSTEM Zbigniew Dębski, ul. 10 Lutego 15, 08-110 Siedlce, z uwagi 
na jej niezgodność z ustawą Pzp oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną 
dalej „SIWZ”) w związku z naruszeniem przez Wykonawcę zakazu zapoznania się z zawartością 
ofert przed terminem ich otwarcia.

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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DI. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Zakup, dostawa 
i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  część V 
postępowania: Zakup, dostawa i montaż szaf metalowych do budynku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu i do budynku Delegatury DUW  w Legnicy,

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1. złożona przez Wykonawcę:

LOBBY MEBLE S.C.
Tomasz Madlewski, Krzysztof Ludzik 
ul. Pod Fortem 2F lok. 5
31-302 Kraków

Cena brutto oferty: 38 154,60 zł.
Okres gwarancji i rękojmi: 72 m-ce i więcej.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w ramach zastosowanych kryteriów 
oceny ofert oraz uzyskała łącznie 100,00 pkt, tj.:

-  w kryterium: „Cena brutto oferty” -  60,00 pkt,

-  w kryterium: „Okres gwarancji i rękojmi” -  40,00 pkt.

Zestawienie złożonych ofert i uzyskaną punktację łączną przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Nr
oferty Nazwa i adres W ykonawcy

Postępowanie

Kryteria oceny ofert

Ogółem
pktCena brutto oferty 

-w a g a  60%

Okres gwarancji 
i rękojmi -  waga 

40%

1. 1

LOBBY MEBLE S.C.

Tomasz Madlewski, Krzysztof Ludzik 

ul. Pod Fortem 2F lok. 5 

31-302 Kraków

60,00 40,00 100,00

2. 6

ALNAG Barbara Wróbel, 

ul. Księcia Józefa 54A 

30-206 Kraków

38,45 40,00 78,45

3. 4

Metalfactor Sp. z o.o. 

ul. Helikopterowa 4 

62-006 Bogucin

54,65 20,00 74,65

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 
bip.duw.pl oraz na platformie zakupowej pod adresem: ezamowienia.duw.pl
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