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 Radom, 11.10.2012r. 

ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
200.000 € na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć  

w szkołach zawodowych w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to 
podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic 

radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014” 
ogłoszonym w dniu 25.07.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer ogłoszenia: 2012/S 141-235737 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, iż w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w szkołach 
zawodowych w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe  
i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014” w zakresie I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX i XXI części zamówienia, jako 
najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena – 100% uznano oferty złożone przez 
następujących Wykonawców: 

 
 

1. dla I części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) uznano 
ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 
z ceną brutto –  15.164,04 zł 

 
1.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

1.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
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wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

16.013,60 94,69 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

15.710,00 96,52 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

15.164,04 100,00 pkt 

 
 
2. dla II części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 
z ceną brutto –  2.500,12 zł 

 
2.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
2.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

2.582,00 96,83 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

2.730,00 91,58 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

2.500,12 100,00 pkt 
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3. dla III części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 
uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 
z ceną brutto –  105.114,85 zł 

 
3.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
3.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

108.801,70 96,61 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

105.520,00 99,62 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

105.114,85 100,00 pkt 

 
 

4. dla IV części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 
uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
Krakinform Sp. z o. o. 
31-905 Kraków, os. Wandy 11/14 
z ceną brutto –  37.989,84 zł 

 
4.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
4.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Krakinform Sp. z o. o. 
31-905 Kraków, os. Wandy 11/14 

37.989,84 100,00 pkt 

2 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

45.238,20 83,98 pkt 

3 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

45.758,00 83,02 pkt 

4 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

44.571,81 85,23 pkt 

 
 

5. dla V części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 
uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 
z ceną brutto –  4.963,60 zł 

 
5.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza  
w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
5.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

4.963,60 100,00 pkt 

2 Główna Księgarnia Szkolna  5.218,00 95,12 pkt 
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Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

5.151,43 96,35 pkt 

 
6. dla VI części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 
z ceną brutto –  19.169,20 zł 

 
6.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
6.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

19.169,20 100,00 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

20.510,00 93,46 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

22.309,98 85,92 pkt 

 
7. dla VII części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 
z ceną brutto –  13.941,70 zł 

 
7.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
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7.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

13.941,70 100,00 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

15.509,00 89,89 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

15.380,32 90,65 pkt 

 
 

8. dla VIII części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 
uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 
z ceną brutto –  14.869,15 zł 

 
8.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
8.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 
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C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

15.261,40 97,43 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

15.610,00 95,25 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

14.869,15 100,00 pkt 

 
 
9. dla IX części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Krakinform Sp. z o. o. 
31-905 Kraków, os. Wandy 11/14 
z ceną brutto –  60.310,62 zł 

 
9.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
9.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Krakinform Sp. z o. o. 
31-905 Kraków, os. Wandy 11/14 

60.310,62 100,00 pkt 

2 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

69.084,20 87,30 pkt 

3 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

69.572,00 86,69 pkt 

4 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

69.417,98 86,88 pkt 
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10. dla X części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 
uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
Krakinform Sp. z o. o. 
31-905 Kraków, os. Wandy 11/14 
z ceną brutto –  128.768,40 zł 

 
10.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
10.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Krakinform Sp. z o. o. 
31-905 Kraków, os. Wandy 11/14 

128.768,40 100,00 pkt 

2 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

152.547,95 84,41 pkt 

3 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

163.875,00 78,58 pkt 

4 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

149.064,04 86,38 pkt 

 
11. dla XI części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 
z ceną brutto –  7.461,91 zł 

 
11.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
11.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
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przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

7.544,00 98,91 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

7.760,00 96,16 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

7.461,91 100,00 pkt 

 
12. dla XII części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  2.745,60 zł 

 
12.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

 
12.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

2.803,20 97,95 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 

3.244,00 84,64 pkt 
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31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

3.546,89 77,41 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

2.745,60 100,00 pkt 

 
13. dla XIII części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  398,50 zł 

 
13.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

 
13.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

430,00 92,67 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

528,00 75,47 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

451,65 88,12 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

398,50 100,00 pkt 

 
14. dla XIV części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  897,40 zł 
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14.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
14.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

917,80 97,78 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

1.086,00 82,63 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

1.016,68 88,27 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

897,40 100,00 pkt 

 
15. dla XV części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 
z ceną brutto –  9.096,40 zł 

 
15.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
15.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
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SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

9.096,40 100,00 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

10.922,00 83,29 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

9.726,86 93,52 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

9.108,20 99,87 pkt 

 
16. dla XVI części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  1.709,40 zł 

 
16.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
16.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

1.777,20 96,19 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

2.042,00 83,71 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

1.951,75 87,58 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

1.709,40 100,00 pkt 
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17. dla XVII części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 
uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  32.701,15 zł 

 
17.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
17.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

33.862,70 96,57 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

38.704,00 84,49 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

38.252,94 85,49 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

32.701,15 100,00 pkt 

 
18. dla XVIII części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  2.016,40 zł 

 
18.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
18.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

2.024,90 99,58 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

2.449,00 82,34 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

2.394,73 84,20 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

2.016,40 100,00 pkt 

 
19. dla XIX części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 
z ceną brutto –  9.097,34 zł 

 
19.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
19.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

9.226,00 98,22 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 

9.257,00 100,00 pkt 
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31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

9.097,34 100,00 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

9.368,40 97,11 pkt 

 
20. dla XX części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 2 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 
z ceną brutto –  16.992,00 zł 

 
20.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 
20.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

20.853,40 81,48 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

16.992,00 100,00 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

25.184,27 67,47 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

20.148,00 84,34 pkt 

 
21. dla XXI części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  2.358,25 zł 
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21.1. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

 
21.2. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena 
(100 %) 
przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
Polanglo Sp. z o. o. 
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 21 

2.362,00 99,84 pkt 

2 
Główna Księgarnia Szkolna  
Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. 
31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 16 

2.818,00 83,69 pkt 

3 
P.H. „BIURO” 
26-600 Radom, ul. Racławicka 25 

2.950,61 79,92 pkt 

4 
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 

2.358,25 100,00 pkt 

 


