
RBL-25 Strona 1 
 

                                                                                                      
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA                                           

       04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 
 

 
                                                                                                

   Warszawa, dnia 20.11.2020 r. 

 

 

 

 

 
INFORMACJA 

O WYNIKACH  POSTĘPOWANIA 

w zakresie zadnia nr 2 

 

 

 
Na podstawie art. 92, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna, informuje, że w postępowaniu na dostawę 

sprzętu metrologicznego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

I. Najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 2 złożył Wykonawca: 

Spectro Lab Jan Borkowski, Al. 3 maja 2/170, 00 – 391 Warszawa, który zaoferował realizacje 

zamówienia w następujących cenach oraz okresie gwarancji:  

Zadanie nr 2: 

 netto – 218 730,00 zł;   brutto – 269 037,90 zł; 

 okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 25 miesięcy; 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Zamawiający dokonał wyboru oferty przy zastosowaniu kryterium: „cena = 60%, okres 

gwarancji na przedmiot zamówienia = 40%”. 

Wykonawca uzyskał najwyższą punktację = 100,00 pkt. w zakresie zadania nr 2. 

 

II. W postępowaniu w zakresie zadania nr 2 została złożona 1 oferta, której zbiorcze 

zestawienie cen i uzyskanej punktacji, w kryterium „cena = 60%” oraz „okres gwarancji na 

przedmiot zamówienia = 40%” przedstawia poniższa tabela: 
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Nr 

oferty 
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Oferowana cena 

Liczba 
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na 
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zamówienia 

Liczba 
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w 
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gwarancji 

 

Liczba 

punktów 

razem 

ZADANIE NR 2  

   2 

Spectro Lab Jan 

Borkowski,  

Al. 3 maja 2/170, 

00 – 391 

Warszawa 

     Netto: 218 730,00 zł  

    Brutto: 269 037,90 zł 
60 pkt. 25 miesięcy 40 pkt.  100 pkt. 

 

III. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW - Zamawiający nie wyklucza z postępowania 

żadnego Wykonawcy w zakresie zadania nr 2. 

 

IV. ODRZUCENIE OFERT – Zamawiający nie odrzuca z postępowania żadnej oferty  

w zakresie zadania nr 2. 

 

V. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: nie zachodzą pozostałe przesłanki  

do unieważnienia postępowania w zakresie zadnia nr 2. 

 

VI. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 Pzp. przed upływem10 dni od niniejszego 

zawiadomienia, może zostać zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia  

z Wykonawcą wskazanym w pkt. I. 

 
VII. Od niniejszej decyzji, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  

w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych, dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

 

                        KOMENDANT 

                   /-/płk Piotr CALAK 


