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WSZYSCY OFERENCI 

 
 
 
 

ZAWI ADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) zwanej w dalszej części „ustawa Pzp”, zawiadamiam Państwa, że w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego, demontowalnego sztucznego lodowiska  wraz jego 
montażem ogłoszonego BZP pod nr 324581-2016 w dniu 17.10.2016 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo-
nego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji do realizacji została wybrana oferta firmy: 
 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Cool” 
Daria Kalinowska 
ul. Lipowa 10, 
05-123 Chotomów 

 
filia: ul. Warszawska 214/4 

25-414 Kielce 
 
Cena oferty za realizację całości zamówienia wynosi: 238 620,00 zł 
(słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia zł 00/100) 
 
Zadeklarowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 
 
UZASADNIENIE WYBORU: 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w „procedurze odwróconej”. Zgodnie z zapisami art. 24aa ustawy Pzp Zama-
wiający w pierwszej kolejności ocenił złożone oferty pod kątem przesłanek odrzucenia  oraz każdej z ofert przyznał punk-
ty  zgodnie z przewidzianymi w SIWZ kryteriami oceny ofert. W dniu 31.10.2016 r. sporządził „RANKING OFERT”, w któ-
rym oferta nr 3 firmy P.P.H. „Cool” Daria Kalinowska z siedzibą przy ul. Lipowej 10 05-123 Chotomów została oce-
niona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej). Następnie poproszono Wykonawcę by 
przesłał Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że spełnia postawione warunki udziału w postępo-
waniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
Przesłane dokumenty potwierdziły, że wybrana oferta odpowiada warunkom określonym w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru oraz jest zgodna z przep i-
sami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertą w każdym kryterium: 

 

NR 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA)WYKONAWCY 
ADRES 

PUNKTACJA PRZYZNA-
WANA OFERTOM W 

KRYTERIUM: 
 cena 60% 

PUNKTACJA PRZYZNA-
WANA OFERTOM W 

KRYTERIUM:  
okres gwarancji 40% 

SUMA PUNKTÓW 
PRZYZNANYCH OFER-

CIE 

3 

P.P.H. „Cool” 
Daria Kalinowska 
ul. Lipowa 10, 
05-123 Chotomów 

filia: ul. Warszawska 214/4 
25-414 Kielce 

60,0 pkt. 40,0 pkt. 100,00 pkt. 

4 

ELCAL 
Beata Latusek 
ul. Edukacji 54/33  
43 – 100 Tychy 

50,61 40,0 90,61 

1 

HEFAL SERWIS S.A. 
w restrukturyzacji 
ul. Marklowicka 30a 
44 - 300 Wodzisław Śląski 

47,86 40,0 87,92 

2 

WM INTERNATIONAL Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Masarska 9/16  
31 – 534 Kraków 

43,43 0 43,43 

 
W postępowaniu Zamawiający odrzucił następujące oferty: 
 
Oferta 1 
HEFAL SERWIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą: ul. Marklowicka 30a; 44-300 Wodzisław Śląski 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zama-
wiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, miał złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależ-
ności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. na potwier-
dzenie  brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 
Informacje dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy firm 
oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i 
warunki płatności zawarte w ofertach, Zamawiający opublikował w dniu 28.10.2016 r. Zgodnie z powyższym do dnia 
31.10.2016 r. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej powinno było wpłynąć do Zamawiającego. 
Do wskazanego terminu, Wykonawca nie złożył przedmiotowego oświadczenia, tym samym Zamawiający uznał, że Wy-
konawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Mając na uwadze zaistniałe 
fakty Zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania a jego ofertę uznał za odrzuconą. 
 
Uzasadnienie prawne: 

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 i w związku z 
art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) wykluczył z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia powyższego Wykonawcę ponieważ nie wykazał on braku podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 

 
Oferta 4 
ELCAL Beata Latusek z siedzibą: ul. Edukacji 54/33 43–100 Tychy 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zama-
wiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, miał złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależ-
ności albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. na potwier-
dzenie  brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 
Informacje dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy firm 
oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i 
warunki płatności zawarte w ofertach, Zamawiający opublikował w dniu 28.10.2016 r. Zgodnie z powyższym do dnia 
31.10.2016 r. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej powinno było wpłynąć do Zamawiającego. 
Do wskazanego terminu, Wykonawca nie złożył przedmiotowego oświadczenia, tym samym Zamawiający uznał, że Wy-
konawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Mając na uwadze zaistniałe 
fakty Zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania a jego ofertę uznał za odrzuconą. 
 



Uzasadnienie prawne: 
Mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 i w związku z 

art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) wykluczył z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia powyższego Wykonawcę ponieważ nie wykazał on braku podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą. 
 
Ponadto informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowa może zostać zawarta w dniu 9 listopada 2016 
 
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu. 

 
 
 
 

Podpisał/-/ 
p. o. Dyrektora OSiR w Kłobucku 
Jacek Krakowian 


