
1/4 

 

 
Projekt „Dobry zawód - lepsza przyszłość”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,   

Działanie  - XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie - XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 

Pabianice, dnia 08.09.2022 roku 
 

 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty  

– część I oraz IV przedmiotu zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania – część II oraz III 

przedmiotu zamówienia 

 

 

                                                                               

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 

 

 

Zespól Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z 11.09.2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 

informuje, że za najkorzystniejsze w przedmiotowym postępowaniu zostały uznane oferty złożone przez n/w 

firmy: 

Część I 

Festo Spółka z o. o. 

05-090 Raszyn, ul. Mszczonowska 7 

Cena oferty – 124.723,23 zł.  

Część IV 

FHU Intersell Waldemar Płonka 

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jesionowa 17a 

Cena oferty – 52.450,42 zł.  

Oferty nie podlegające odrzuceniu. Najkorzystniejsze oferty w oparciu o bilans kryteriów zawartych  

w swz. Oferty uzyskały największą ilość punktów w poszczególnych częściach. 

Jednocześnie informujemy, iż w odniesieniu do części II oraz III przedmiotowe postępowanie zostaje 

unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy. 

Poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie 

podstawowym – wariant I.  

 



2/4 

 

 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późniejszymi zmianami), przed otwarciem ofert Zamawiający upublicznił informację o 

wysokości środków, jakie może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, tj. kwoty w wysokości: 

a) w odniesieniu do części II przedmiotu zamówienia - 33.009,14 zł, 

b) w odniesieniu do części IV przedmiotu zamówienia - 111.779,96 zł. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.08.2022 roku zostały złożone: 

a) w części II przedmiotu zamówienia - 3 oferty (w tym jedna podlegająca odrzuceniu), 

b) w części III przedmiotu zamówienia - tylko jedna oferta. 

Z przygotowanego - w oparciu o wskazane w specyfikacji warunków zamówienia kryteria oceny ofert – 

przez Zamawiającego rankingu wynika, iż za najkorzystniejsze powinny zostać uznane oferty złożone przez: 

a) w części II przedmiotu zamówienia - FHU Intersell Waldemar Płonka z dąbrowy Górniczej z ceną 

53.806,35 zł, 

b) w części III przedmiotu zamówienia - Mechatronik Artur Grochowski z Marek z ceną 130.673,97 zł. 

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając wartości złożonych najkorzystniejszych ofert oraz wysokość 

środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w odniesieniu 

udo części II oraz III przedmiotu zamówienia, Zamawiający postanowił dokonać unieważnienia 

postępowanie w tych częściach na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

Część I: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość oferty  

[zł] 

Wydłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji  

[m-ce] 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

[dni] 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
Festo Spółka z o. o. 

05-090 Raszyn, ul. Mszczonowska 7 
124.723,23 0 90 30 

 

Część II: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość oferty  

[zł] 

Wydłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji  

[m-ce] 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

[dni] 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
VICTORIA s. c. 1 

93-582 Łódź, ul. Felsztyńskiego 50 
41.032,80 12 30 30 

2 

FHU Intersell Waldemar Płonka 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Jesionowa 17a 

53.806,35 48 30 30 

3 
SALTAR Group Spółka z o. o. 

25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 
42.521,99 0 30 30 

 

 

 

 

                                                           
1 Oferta nie została prawidłowo podpisana. Dokument nie został podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Oferta stanowi skan podpisanego w sposób tradycyjny dokumentu. 
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Część III: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość oferty  

[zł] 

Wydłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji  

[m-ce] 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

[dni] 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 

Mechatronik Artur Grochowski 

05-270 Marki 

ul. Leopolda Lisa Kuli 103/2 

130.673,97 12 30 30 

 

Część IV: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość oferty  

[zł] 

Wydłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji  

[m-ce] 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

[dni] 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 

FHU Intersell Waldemar Płonka 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Jesionowa 17a 

52.450,42 48 30 30 

2 
SALTAR Group Spółka z o. o. 

25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 
49.850,13 12 30 30 

 

Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające przyznaną poszczególnym firmom punktację w 

poszczególnych kryteriach oraz łączną punktację: 

Część I: 

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

termin 

realizacji  

w kryterium 

okres 

gwarancji 

łącznie 

1 
Festo Spółka z o. o. 

05-090 Raszyn, ul. Mszczonowska 7 
60,00 0,00 0,00 60,00 

 

Część IV: 

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

termin 

realizacji  

w kryterium 

okres 

gwarancji 

łącznie 

1 

FHU Intersell Waldemar Płonka 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Jesionowa 17a 

57,02 20,00 20,00 97,02 

2 
SALTAR Group Spółka z o. o. 

25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 
60,00 20,00 10,00 90,00 

 

Zamawiający informuje, że z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, natomiast została 

odrzucona oferta Wykonawcy - VICTORIA s. c. z Łodzi. Odrzucenie oferty nastąpiło na podstawie art. 255 

ust. 1 pkt. 6) ustawy pzp, ze względu na fakt iż nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymagał (§12 ust. 1 swz), aby składane w postępowaniu dokumenty i oświadczenia zostały 

podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

Wykonawca złożył formularz oferty oraz oświadczenia według wzoru z załącznika nr 1 oraz nr 2 do 

specyfikacji warunków zamówienia w formie skanu uprzednio podpisanych w sposób tradycyjny 
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dokumentów. Tym samym nie złożył ich w wymaganej formie opatrując je jednym z dozwolonych 

elektronicznych podpisów. 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarte: 

a) w odniesieniu do części I przedmiotu zamówienia - niezwłocznie po przesłaniu niniejszego 

zawiadomienia, zgodnie z postanowieniami art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy pzp. 

b) w odniesieniu do części IV przedmiotu zamówienia - po upływie 5 dni od przesłania niniejszego 

zawiadomienia, zgodnie z postanowieniami art. 308 ust. 2 ustawy pzp. 

 

 


