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Wola Rzędzińska 09-06-2017 r. 

 
 Nr sprawy: PNO-1/2017 
  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 
 
 

Dotyczy: „ZAKUP I DOSTAWA KOMPLETNEJ LINII DO PRODUKCJI  

FOLII WIELOWARSTWOWEJ 

LDPE/LLDPE/HDPE/MDPE/BIODEGRADOWALNEJ” 

 
ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu wykonawcy z postepowania 
i odrzuceniu jego oferty. 

  
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej w niniejszej specyfikacji „ustawa Pzp”. 
niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe 
„PIAST”, Wola Rzędzińska 297/a, 33-150 Wola Rzędzińska postępowaniu o udzielenie 
zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa 

kompletnej linii do produkcji folii wielowarstwowej 

LDPE/LLDPE/HDPE/MDPE/biodegradowalnej” — jako ofertę najkorzystniejszą 
wybrano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę „General Plastics sp.  

z o.o., ul. Kolejowa 152, 05-092 Łomianki” 
W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów 
wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta nr 1 
uzyskała największą liczbę punktów, tj. zawierała najkorzystniejsze warunki spośród 
przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu. 
 

Wartość usługi brutto        

w PLN (C) 

Okres gwarancji 

(G) 

Ilość warstw 

(A) 

639 600,00 12 - mc 2 

 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: 
 

S = C + G + A [pkt] 

 

 

a) liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według wzoru: 
 

 639 600,00 

C = -----------------  x  60 [pkt], C=60 [pkt] 
 639 600,00 

 
gdzie: 



  2  

C min     - cena brutto oferty najtańszej (639 000,00) 
C o        - cena brutto oferty ocenianej  (639 000,00) 

 
b) liczba punktów w kryterium „Gwarancja jakości” (G) zostanie obliczona 

według wzoru: 
 
Kryterium „Gwarancja jakości” będzie rozpatrywane na podstawie 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta” okresu gwarancji 
jakości. 

    12  
G =  ----------  x  20 [pkt], G=6,66 [pkt] 

                          36    
                                     

gdzie: 
G o    - okres gwarancji jakości wyrażony w miesiącach  

zadeklarowany w ofercie ocenianej (12) 
 

c) liczba punktów w kryterium „Ilość warstw” (A) zostanie obliczona według 
wzoru: 

 
Kryterium „Ilość warstw” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez 
Wykonawcę ilości warstw wyrażonej w szt. 
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A =  --------  x 20 [pkt], A=20 [pkt] 

                           2 
                                     

gdzie: 
A o    - ilość warstw wyrażona w szt. zadeklarowana w ofercie 

ocenianej (2) 
A max - największa ilość warstw wyrażona w szt. spośród wszystkich 

ofert (2) 
 

 

 

Łączna liczba punktów – 86,66 pkt 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postepowaniu złożono 
następujące oferty: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy  

Wartość 

usługi 

brutto       

w PLN (C) 

Okres 

gwarancji 

(G) 

Ilość 

warstw 

(A) 

1 
General Plastics sp. z o.o.,  

ul. Kolejowa 152, 05-092 Łomienki 
639 660,00 12 - mc 2 warstwy 
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Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, w przypadku niezłożenia 
odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
  

Podpis Przewodniczącego Komisji: 
 
 

Sławomir KANIA 


