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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Radom, dn. 19 października 2012 r. 

BZP.271.1313.2012.AP 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT 

DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA OD I DO XVIII  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości  przekraczającej  wyrażoną w z łotych 
równowartość kwoty 200.000 € na dostawę książek niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć  w 18 szkołach gimnazjalnych w ramach projektu „Krok  
w lepsze jutro –  zajęcia dodatkowe i  wyrównawcze d la uczniów/uczennic  radomskich 

gimnazjów w latach 2011-2013”  
 

ogłoszonego w dniu 02.08.2012r. 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 150-251077 

 
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 o:  
 
 
Dla części I zamówienia: 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
 
 oferta nr 1 

 
POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 10 112,10 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 
 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

10 112,10 zł 100,00 pkt 
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Dla części II zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 4 488,30 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

4 488,30 zł 100,00 pkt 

 
 
 
Dla części III zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 
POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 3 103,30 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

3 103,30 zł 100,00 pkt 
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Dla części IV zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 11 142,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

11 142,00 zł 100,00 pkt 

 
 
Dla części V zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 
POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 5 384,30 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

5 384,30 zł 100,00 pkt 
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Dla części VI zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 
POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 11 322,20 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

11 322,20 zł 100,00 pkt 

 
 
 
Dla części VII zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 11 925,45 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

11 925,45 zł 100,00 pkt 
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Dla części VIII zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 13 217,51 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

13 217,51 zł 100,00 pkt 

 
 
 
Dla części IX zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 10 564,83 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 
2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

10 564,83 zł 100,00 pkt 
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Dla części X zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 
POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 4 894,90 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

4 894,90 zł 100,00 pkt 

 
 
 
Dla części XI zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 4 432,18 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

4 432,18 zł 100,00 pkt 
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Dla części XII zamówienia: 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 13 964,93 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 
2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

13 964,93 zł 100,00 pkt 

 
 

 
Dla części XIII zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 4 676,30 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

4 676,30 zł 100,00 pkt 
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Dla części XIV zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty – jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 7 199,30 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 
 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

7 199,30 zł 100,00 pkt 

 
 
Dla części XV zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 2 421,70 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 
2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

2 421,70 zł 100,00 pkt 
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Dla części XVI zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 
POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 2 080,60 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

2 080,60 zł 100,00 pkt 

 
 
Dla części XVII zamówienia: 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
 

 oferta nr 1 
 

POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 2 667,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 

2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

2 667,00 zł 100,00 pkt 
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Dla części XVIII zamówienia: 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
 
 oferta nr 1 

 
POLANGLO Sp. z o. o. 
ul. Kolejowa 21 
01-217 Warszawa 
z ceną: 436,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

 
2. 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. 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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

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

436,00 zł 100,00 pkt 

 
 


