
 

                                                                                             Toruń, 2021.08.03     

SA.270.1.1.2021 

 

ZAWIADOMIENIE  
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA, WYBORZE  

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
I TERMINIE PODPISANIA UMOWY 

 
Nadleśnictwo Toruń zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129) na zadanie 

p.n.: 

„Dostawa mebli do budynku administracyjno – biurowego Nadleśnictwa Toruń wraz z ich 

montażem”, nr postępowania: SA.270.1.1.2021 

wybrał jako najkorzystniejszą 

ofertę firmy: Fabryka Mebli Balma S.A. ul. Poznańska 167, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, email: 
piotr.firlik@balma.pl, cena ofertowa 452 291,91 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa 
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 91/100) w tym podatek VAT 23% tj. 84 574,91 zł 
co daje kwotę netto 367 717,00 zł. Okres gwarancji jakości 60 miesięcy. Oferta uzyskała  
100 pkt w kryteriach oceny ofert.     
 
Ocenie Zamawiającego podlegała 1 oferta. Oferta spełniła warunki formalne, została prawidłowo 
złożona i zabezpieczona wadialnie. 
 
Ocena punktowa ofert: 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto Pkt w 
kryterium 

cena 

Okres 
gwarancji 

jakości 

Pkt w kryterium 
dot. gwarancji 

jakości 

Razem punkty Pozycja w 
rankingu 

1 

Tronus Polska Sp. z o.o. 
ul. Ordona 2A, 01 – 237 
Warszawa 

- 

(oferta 

odrzucona  

z uwagi na brak 

wniesienia 

wadium  

(art. 97). 

 

- 

(oferta 

odrzucona  

z uwagi na 

brak 

wniesienia 

wadium  

(art. 97). 

 

- 

(oferta 

odrzucona  

z uwagi na 

brak 

wniesienia 

wadium  

(art. 97). 

 

- 

(oferta 

odrzucona  

z uwagi na 

brak 

wniesienia 

wadium  

(art. 97). 

 

- 

(oferta 

odrzucona  

z uwagi na 

brak 

wniesienia 

wadium  

(art. 97). 

 

- 

(oferta 

odrzucona  

z uwagi na 

brak 

wniesienia 

wadium  

(art. 97). 

 

2 
Fabryka Mebli Balma S.A.  
ul. Poznańska 167, 62 – 
080 Tarnowo Podgórne 

452 291,91 zł 60 60 m-cy 40 100 I 

  
 
 

Najkorzystniejsza oferta firmy Fabryka Mebli Balma S.A. ul. Poznańska 167, 62 – 080 
Tarnowo Podgórne została najwyżej oceniona. Wykonawca potwierdził spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.  
 
 
 

Nadleśnictwo Toruń 

mailto:piotr.firlik@balma.pl


W postępowaniu odrzucono 1 ofertę tj. firmy Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2A,  
01 – 237 Warszawa z uwagi na brak wniesienia wadium. 
 
W pkt. 11 specyfikacji zamawiający wymagał wniesienia wadium dla całości przedmiotu 
zamówienia w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).  
 
W związku z tym Zamawiający odrzucił ofertę ze względu na art. 226 ust 1, pkt. 14 p.z.p., 
który brzmi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] wykonawca nie wniósł wadium, lub 
wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 
terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 3;.  
 
 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 308, ust. 2 ustawy PZP  
zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 
Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 13 sierpnia 2021 r. 

(piątek) godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.     
 
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących 
formalności: 
 

1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % 
wynagrodzenia brutto, tj.: 22 614.59 zł. ( w przypadku wniesienia wadium  
w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium  
– 4000,00 zł na poczet zabezpieczenia).  
 

2) Przekazać Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (deliktowe i kontaktowe) na kwotę 100 000,00 zł, zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego, określonymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.  

 
 
 
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. Wykonawcy – drogą elektroniczną 
2. S – zamieścić na stronie internetowej 
3. S – a/a 

 
 
 
 
 
Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń 
tel. (56) 623 30 31-33, fax: (56) 623 88 14, e-mail: torun@torun.lasy.gov.pl      
www.torun.torun.lasy.gov.pl 
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