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Egz. Nr 1 
 

Grudziądz, …. maja 2022 r 
 

KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 7 
      
 
Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego – sprawa nr 27/2022- zadanie nr 1/1. 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 j.t.), zawiadamiam, że  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Dostawę radiotelefonów UHF - przenośnych” – sprawa 

numer 27/2022, zgodnie z dyspozycją art. 239 ust. 1 ustawy p.z.p. dokonano wyboru oferty 

nr 1 jako najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

 
COVERTECH Spółka z o.o. 

 ul. Trakt Lubelski 275T/10, 04-908 Warszawa  

 (woj. mazowieckie) 

oferowana cena (brutto): 221 400,00 zł 

warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W wyniku oceny i badania oferty nr 1 złożonej jako jedynej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, na podstawie kryterium wskazanego treścią Rozdziału 14 ust. 2 

Specyfikacji Warunków Zamówienia – stanowiącego: 

1) cenę oferty – 60%,  

2) oferowany termin gwarancji – 40% 

uznano, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: COVERTECH Spółka z o.o., ul. Trakt 

Lubelski 275T/10, 04-908 Warszawa, jest ofertą ważną, spełniającą wymagania 

Zamawiającego z liczbą punktów 100. 

Oferta jak wykazano powyżej uznana została za najkorzystniejszą ekonomicznie i finansowo, 

z najwyższą liczbą punktów oraz według przeprowadzonej oceny w procesie badania  

i oceny, spełnia wszystkie wymagania przedmiotowe Zamawiającego i nie zawiera rażąco 

niskiej ceny. 
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZŁOŻONEJ OFERTY  

1. Stosownie do treści art. 253 ust. 1 pkt. 1, informuję że w prowadzonym postępowaniu  

została złożona jako jedyna oferta nr 1, przez Wykonawcę następująco: 

COVERTECH Spółka z o.o. 

 ul. Trakt Lubelski 275T/10, 04-908 Warszawa  

 (woj. mazowieckie) 

oferowana cena (brutto): 221 400,00 zł 

warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  

2. Streszczenie oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu: 
 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium  
wg Rozdziału 14 SIWZ 

 – cena oferty (waga 60%) 

Liczba pkt w kryterium  
wg Rozdziału 14 SIWZ 
 – oferowany termin 

gwarancji (waga 40%) 

OGÓŁEM LICZBA 
PUNKTÓW 

OFERTA NUMER 1 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 
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