
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

 

Informacja o wyniku postepowania 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00005.2022  11.03.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00076/22  

Sprawa:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawę i montaż 

wyposażenia meblowego, zabudowy stałej mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD do budynku Ośrodka 

Wspomagania Rodziny – segment A w Kobylnicy, przy ul. Poznańskiej 95 – meble kuchenne i wyposażenie AGD. 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021r. poz. 1129 ze zm.) informuję, iż  w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez PB Tenders Jakub 

Pawulski, ul.Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz, w której zaproponowano realizację za kwotę 113.759,01 zł brutto. 
 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu, punktacja przyznana ofertom:  

 

Nazwa( firma) i adres Wykonawcy 
Cena brutto oferty w zł 

– 60% 

Okres gwarancji 

w miesiącach  – 40% 
Łączna przyznana punktacja 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 
31,51 40,00 71,51 

PB Tenders Jakub Pawulski,  

ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz 
60,00 40,00 100,00 

Bener Michał Benka, 

ul. Wileńska 59b/15 , 80-215 Gdańsk 
--- --- --- 

New Life Property Sp. z o.o., 

ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa 
--- --- --- 

Bryła Plus Sp. z o. o., 

ul. Robocza 9/1A, 61-517 Poznań 
41,80 40,00 81,80 

Encore Tech Sp.zo.o. sp.k, 

ul. Zagnańska 27,  25-953 Kielce 
47,55 40,00 87,55 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6, ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zostają odrzucone oferty złożone przez:  

− Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59b/15 , 80-215 Gdańsk, w której wykonawca zaproponował cenę 88.099,78 zł 

brutto co na etapie sprawdzania złożonych ofert wzbudziło wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

zamówienia zgodnie z określonymi, w SWZ wymaganiami. Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00041/22 z dnia 

24.02.2022r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie  

potwierdził, iż nie wycenił wszystkich wymaganych elementów mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny. 

− New Life Property Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa w której wykonawca zaproponował cenę 

70.513,00 zł brutto, co na etapie sprawdzania złożonych ofert wzbudziło wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania zamówienia zgodnie z określonymi, w SWZ wymaganiami. Zamawiający (pismo nr ZP.KW-00042/22 z dnia 

24.02.2022 r.) wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Wykonawca  nie odpowiedział na wezwanie. 

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczone zostało na dzień 17.03.2022 r., zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 


