
 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI METROPOLITALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP:645-21-62-922      DANE KONTAKTOWE: 
REGON:  276286407 
BDO: 000021579     ADRES:  UL. PARKOWA 3, 42-622 ŚWIERKLANIEC 
Kapitał zakładowy: 6 385 400,00 PLN     SEKRETARIAT 032 381 - 33 - 33 
KRS: 0000019110 Sąd Rejonowy w Gliwicach,   DYSPOZYTOR 032 381 - 33 - 00  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  FAX 032 381 - 33 - 10   
       adres e-mail biuro@pkm-swierklaniec.pl 
 

Świerklaniec, 25.03.2022r. 
 
l.dz. 517/03/22/DT 
Nr postępowania: 9/ZO/2022 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nieobjętego przepisami 
Ustawy Prawo zamówień publicznych na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i tonerów 
 
Część I: 

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 
PRO OFFICE Sp. z o.o. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice 

 
Uzasadnienie faktyczne 

 
Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 
odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty 
cenowej z dnia 17.03.2022r., tj. kryterium cena ofertowa 100%. Oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt. 
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez Strony.  
 

Uzasadnienie prawne 
Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu – Zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w zaproszeniu do składania 
ofert. 
 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
- oferta złożona przez Expert w biurze Sp.  z o.o. ul. Handlowa 23, 41-807 Zabrze 
- oferta złożona przez PRO OFFICE Sp. z o.o. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice 
 

3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 
Cena ofertowa 

100% 

Expert w biurze Sp.  z o.o. ul. Handlowa 23, 41-807 Zabrze  77,14 pkt. 

PRO OFFICE Sp. z o.o. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice 100,00 pkt. 

 
 

Część II: 
 

1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 
PRO OFFICE Sp. z o.o. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice 

 
Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 
odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty 
cenowej z dnia 17.03.2022r., tj. kryterium cena ofertowa 100%. Oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt. 
 

mailto:biuro@pkm-swierklaniec.pl


 

 

2 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym przez Strony.  
 

Uzasadnienie prawne 
Zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu – Zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w zaproszeniu do składania 
ofert. 
 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
- oferta złożona przez PRO OFFICE Sp. z o.o. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice 
 

3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 
Cena ofertowa 
100% 

PRO OFFICE Sp. z o.o. Al. Korfantego 179B, 40-153 Katowice 100,00 pkt. 

 
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego VECTOR Sp. z o.o. 
Wykonawca nie podał żadnych danych adresowych firmy oraz nie załączył żadnych dokumentów tj. formularza 
ofertowego i cenowego. Wykonawca wpisał jedynie w dostępnym formularzu „ilość  1 szt. Cena netto 93.101,50 
wartość netto 93.101,50 vat 23% waluta PLN”. Zamawiający nie jest w stanie określić na jaką cześć i w jakiej 
kwocie została złożona oferta.  
W związku z tym, że treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert z dnia 17.03.2022r. (brak 
formularza ofertowego i formularza cenowego) oferta podlega odrzuceniu na podstawie §16a Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu.  
 
     
 

Z poważaniem 

 
Wiceprezes Zarządu  Członek Zarządu  

 
      (-)Stanisław Paks   (-)Krzysztof Dudziński 
 


