
 

Warszawa, dnia 11 grudnia 2019 r. 

ZP/MJP/DB/3/2019 
 
 

 
do wszystkich Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, 
bramek do wykrywania metalu, ręcznych wykrywaczy metali oraz luster inspekcyjnych do 
kontroli podwozi pojazdów realizowana w ramach Wieloletniego Programu Rządowego 
(WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego 
w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami” 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W ZAKRESIE CZĘŚCI DRUGIEJ, TRZECIEJ I CZWARTEJ ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający przekazuje 
następujące informacje: 

I. W wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, jako 

najkorzystniejsza wybrana została: 

1. dla części drugiej zamówienia:   

oferta nr 3 

Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. 

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert 
dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ dla części 
drugiej zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia”. 

 



 

2. dla części trzeciej zamówienia:   

oferta nr 3 

Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. 

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert 
dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ dla części 
drugiej zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia”. 

3. dla części czwartej zamówienia:   

oferta nr 3 

Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. 

81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, 
nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert 
dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ dla części 
drugiej zamówienia. 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 91 ust. 1 Pzp: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia”. 

 

 

 

 



 

II. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu składania ofert dla części drugiej, trzeciej i czwartej zamówienia złożone zostały 

oferty przez następujących Wykonawców: 

część druga zamówienia: 

Nr oferty  Firma wykonawcy  Adres wykonawcy  

2 Spy Shop Paweł Wujcikowski 50-419 Wrocław, ul. Traugutta 137 

3 Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 

4 Viking Adam Rudnicki 00-341 Warszawa, ul. Radna 6 

5 Maxto Sp. z o.o. S.K.A. 32-085 Modlniczka, ul. Willowa 87 

część trzecia zamówienia: 

Nr oferty  Firma wykonawcy  Adres wykonawcy  

1 Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. 
z o.o. 

02 761 Warszawa, ul. Mesyńska 16 

2 Spy Shop Paweł Wujcikowski 50-419 Wrocław, ul. Traugutta 137 

3 Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 

4 Viking Adam Rudnicki 00-341 Warszawa, ul. Radna 6 

5 Maxto Sp. z o.o. S.K.A. 32-085 Modlniczka, ul. Willowa 87 

część czwarta zamówienia: 

Nr oferty  Firma wykonawcy  Adres wykonawcy  

1 Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. 
z o.o. 

02 761 Warszawa, ul. Mesyńska 16 

2 Spy Shop Paweł Wujcikowski 50-419 Wrocław, ul. Traugutta 137 

3 Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20 

Punktacja przyznana Wykonawcom: 

Punktacja przyznana Wykonawcom w poszczególnych kryteriach i łączna punktacja 

przedstawia się następująco:  

1. część druga zamówienia: 

numer oferty oferta nr 2 oferta nr 3 oferta nr 4 oferta nr 5 

Cena oferty w PLN [C] 
C = 60 * (Cmin/Cbad) 27,32 60,00 30,95 17,18 

Okres gwarancji  [G] 
G = 40 * (Gbad/Gmax) 16 40 16 40 

RAZEM 43,32 100,00 46,95 57,18 

 



 

2. część trzecia zamówienia: 

numer oferty oferta nr 1 oferta nr 2 oferta nr 3 oferta nr 4 oferta nr 5 

Cena oferty w PLN 
[C] 

C = 60 * (Cmin/Cbad) 
36,00 14,28 60,00 20,00 7,24 

Okres gwarancji  [G] 
G = 40 *(Gbad/Gmax) 40 16 40 16 40 

RAZEM 76,00 30,28 100,00 36,00 47,24 

3. część czwarta zamówienia: 

numer oferty oferta nr 1 oferta nr 3 

Cena oferty w PLN [C] 
C = 60 * (Cmin/Cbad) 15,22 60,00 

Okres gwarancji  [G] 
G = 40 * (Gbad/Gmax) 40,00 40,00 

RAZEM 55,22 100,00 

 

III. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie części drugiej, 

trzeciej zamówienia żadna oferta nie została odrzucona. 

W części czwartej została odrzucona oferta nr 2, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, ponieważ zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie nie spełnia parametrów 

opisanych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

IV. Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania, w zakresie części drugiej, 

trzeciej i czwartej zamówienia, nie został wykluczony żaden Wykonawca. 


