
 
 

 
 
Powiat Tarnogórski  
ul. Karłuszowiec 5 
42-600 Tarnowskie Góry 

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

w części D zamówienia 
  

W imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.:  

„Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych  

i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” 

w części D zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: 

WILANKA Sp. z o.o. 

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa 

cena: 68 556,96 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. W oparciu o kryteria wyboru oferty zawarte w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza). 

Oferta otrzymała łącznie 79,47 pkt, w tym w kryterium „cena”: 59,47 pkt, w kryterium „jakość – parametry 

techniczne” 0,00 pkt, natomiast  w kryterium „okres gwarancji” 20,00 pkt.  Wykonawca wykazał brak podstaw 

wykluczenia. 

 

Równocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu na część D zamówienia zostały złożone 

trzy oferty. Poniżej przedstawiam wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

1) WILANKA Sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa – oferta otrzymała łącznie 79,47 pkt, w tym: 

w kryterium „cena” 59,47 pkt, w kryterium „jakość – parametry techniczne” 0,00 pkt, natomiast  

w kryterium „okres gwarancji” 20,00 pkt, 

2) KSERKOM Tomasz Zmarzły, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów – oferta otrzymała łącznie  

70,00 pkt, w tym: w kryterium „cena” 60,00 pkt, w kryterium „jakość – parametry techniczne”  

10,00 pkt, natomiast w kryterium „okres gwarancji” 0,00 pkt, 

3) INTERDESK Rafał Słowik, ul. Staszica 2, 42-500 Będzin – oferta otrzymała łącznie 51,61 pkt, w tym:  

w kryterium „cena” 41,61 pkt, w kryterium „jakość – parametry techniczne” 10,00 pkt, natomiast  

w kryterium „okres gwarancji” 0,00 pkt. 

 

Jednocześnie informuję, że z przedmiotowego postępowania w części D zamówienia nie odrzucono 

żadnej ze złożonych ofert. 

 
dokument został podpisany 
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 

 

Tarnowskie Góry, dnia 08.09.2022 roku  
AZ.272.4.18.2022 


