
 

 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

BZP.271.1263.2012.AĆ 
 

 
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

 

1 

 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 materiałów piśmienniczo - biurowych niezbędnych 

do realizacji 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 16.08.2012r. 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 156-260729 

 

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 materiałów piśmienniczo - biurowych niezbędnych do realizacji 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 i XI 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: 

   
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 
z ceną brutto –  4.431,15 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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

4.854,84 91,27 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

4.747,29 93,34 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

4.431,15 100,00 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

4.460,22 99,35 pkt 

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

uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 
z ceną brutto –  40.379,92 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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

44.477,92 90,79 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

42.706,08 94,55 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 

40.379,92 100,00 pkt 
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26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

40.913,68 98,70 pkt 

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

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 
z ceną brutto –  11.482,19 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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

11.797,71 97,33 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

13.206,77 86,94 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

11.941,93 96,15 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

11.482,19 100,00 pkt 

 
 

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

   
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 
z ceną brutto –  8.764,46 zł 
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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: 

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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

9.465,78 92,59 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

9.428,38 92,96 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

8.829,18 99,27 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

8.764,46 100,00 pkt 

 
 

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

   
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 
z ceną brutto –  11.721,06 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 
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wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

13.368,16 87,68 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

12.841,83 91,27 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

11.721,06 100,00 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

11.755,06 99,71 pkt 

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

uznano ofertę nr 3 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 
z ceną brutto –  1.062,45 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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

1.136,25 93,50 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

1.172,00 90,65 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

1.062,45 100,00 pkt 



 

 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

BZP.271.1263.2012.AĆ 
 

 
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

 

6 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

1.184,45 89,70 pkt 

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

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 
z ceną brutto –  20.341,64 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%). 
 
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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

21.602,20 94,16 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

20.965,08 97,03 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

20.748,84 98,04 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

20.341,64 100,00 pkt 

 
 

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

   
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 
z ceną brutto –  2.056,62 zł 
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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): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

2.196,34 93,64 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

2.129,32 96,59 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

2.056,62 100,00 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

2.095,80 98,13 pkt 

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

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 
z ceną brutto –  3.149,75 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 %) 
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przy zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XVIII.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

3.171,89 99,30 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

3.196,48 98,54 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

3.254,43 96,78 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

3.149,75 100,00 pkt 

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

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 
z ceną brutto –  6.571,13 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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

7.052,62 93,17 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

7.622,08 86,21 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 

6.703,44 98,03 pkt 
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26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

6.571,13 100,00 pkt 

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

uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 
   
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 
z ceną brutto –  9.660,55 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 
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 
FAMEX JASTTRZĘBSCY Spółka jawna 
26-600 radom, ul. Żeromskiego 104 

11.332,00 85,25 pkt 

2 
Biur-Pol Zbigniew Sobień 
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 60 

9.915,70 97,43 pkt 

3 
„COLBI” Sp. J. 
Remigiusz i Norbert Malczenko 
26-600 Radom, ul. Śniadeckich 1 

9.683,95 99,76 pkt 

4 
Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk 
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 

9.660,55 100,00 pkt 

 


