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WYKONAWCY 
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp 

w przedmiocie zamówienia: 

„Zakup i dostarczenie środków czystości oraz materiałów do utrzymania czystości i porządku dla KWP 

zs. w Radomiu i jednostek garnizonu mazowieckiego.” 

Nr wew. postępowania 7/21 
 

 

 

Zamawiający Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie wykonawców, którzy 

złożyli oferty, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę: 

 

KATARZYNA PRUS, GRZEGORZ PRUS SPÓŁKA JAWNA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE „WOLPRES” 

UL. TARTACZNA 3/5 

26-600 RADOM 
 

UZASADNIENIE WYBORU 

Wykonawca złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która  spełnia wszystkie wymagania postawione przez 

zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

Oferta jest najwyżej ocenioną (spośród trzech ważnych złożonych ofert) ofertą w oparciu o dwa kryteria oceny 

ofert (ceny i terminu dostawy). Oferta uzyskała największą maksymalną ilość 100 punktów. Cena oferty mieści 

się w kwocie, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

W związku z powyższym zamawiający Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu wybrał na 

podstawie art. 239 w związku z art. 242 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez 
KATARZYNA PRUS, GRZEGORZ PRUS SPÓŁKA JAWNA, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-

USŁUGOWE „WOLPRES”, UL. TARTACZNA 3/5, 26-600 RADOM. 

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto 570 091,59 zł.  

Nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom 

na zasadach określonych w SWZ przedstawia poniższa tabela: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

brutto w zł. 

 

Liczba punktów 

za:  kryterium 

Cena – (C) 

C=(Cm/Co)x60 

pkt. 

Termin dostawy 

(maks. 14 dni 

kalendarzowych) 

Liczba 

punktów za 
termin 

dostawy  

(T) 

Łączna ilość 

punktów za 

dwa kryteria 

– maks 100 

punktów 

W = C +  T 

 

1 

Agapit Spółka z o.o.,  

Spółka jawna 

ul. M. Zientary-

Malewskiej 26 

10-302 Olsztyn 

 

681.440,20 

 

44,59 

 

do 9 dni 

 

40,00 

 

84,59 



 

 

2 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe „ABIS” 

ul. Tartaczna 16/18 

26-600 Radom 

 

532.173,60 

 

57,10 

 

do 9 dni 

 

40,00 

 

97,10 

 

3 

Katarzyna Prus, 

Grzegorz Prus Spółka 

jawna 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno 

Handlowo- Usługowe 

„WOLPRES”  

ul. Tartaczna 3/5 

26-600 Radom 

 

506.430,60 

 

60,00 

 

do 9 dni 

 

40,00 

 

100 

 

 

 

Termin zawarcia umowy 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp tj. w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Zamawiający udostępnił niezwłocznie informacje, o których mowa w art. 253 w ust. 1 pkt. 1, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom. 

 

          Z poważaniem 
 
KIEROWNIK 

      Sekcji Zamówień Publicznych 

        KWP z siedzibą w Radomiu 
                              /-/ Justyna Kowalska 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu 12.05.2021r. oraz poprzez platformę zakupową przesłano do 

wykonawców. 
 

 
 
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 

Sekcja Zamówień Publicznych 

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 

dokument wytworzył : Anna Ozga 


