
 
 

 

Warszawa, dnia 19-09-2019 r. 

……IBE/245/2019……........... 
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół) 

 
 

Protokół z postępowania w trybie dokonania zakupu bez zastosowania 
przepisów o zamówieniach publicznych  

 
Nazwa zespołu: Zespół ds. Systemu Kwalifikacji  
 
W dniach 2019-09-04 do 2019-09-19 zostało przeprowadzone postępowanie pn.: „Zakup 

foteli i krzeseł biurowych oraz kontenerów podbiurkowych”. 

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-09-04 na stronie 
http://bip.ibe.edu.pl/  zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem: 
1204431 zostały złożone następujące oferty: 

Lp. Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe 
Cena oferty 

brutto 

Ilość 
przyznanych 

pkt 

Data 
wpływu 
oferty 

1 
Tronus Polska Sp. z o.o.,  

ul. Ordona 2, 01-237 Warszawa 
54 710,00 zł 100,00 05-09-2019 

2 
P.H.U.P ARKOL Sp. z o.o., 

ul. Wolność 2, 01-018 Warszawa 
61 401,60 zł 89,10 06-09-2019 

3 
ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski,  

ul. Johna Baildona 24C lok. 25,  
40-115 Katowice  

48 864,00 zł Nie dotyczy 09-09-2019 

4 
Przedsiębiorstwo Handlowe LOBOS  

A. Łobos, M. Łobos, sp. Jawna,  
ul. Medwieckiego 17, 31-870 Kraków  

56 928,00 zł 96,10 09-09-2019 

5 
CENTRUM SEDNO Sp. z o.o. 

 ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin  
74 784,00 zł 73,16 11-09-2019 

 

Firma wskazana w pkt 3 powyższej tabeli w formularzu ofertowym przedstawiła cenę brutto 

zamówienia bez uwzględnienia kosztów montażu krzeseł. Ponadto do oferty nie został 

złożony wypełniony załącznik nr 4 – wykaz spełniania warunków oraz dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie usług. W związku z powyższym firma ta nie spełniła 

wymagań stawianych przez Zamawiającego i jej oferta nie podlega ocenie.  

 
Oferty złożone przez firmy wskazane w pkt. 1, 2, 4, 5 spełniły warunki udziału  
w postępowaniu i podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena 100 

http://bip.ibe.edu.pl/


 
 

 

 

Cena 100% - maksymalnie 100 pkt.  

 

W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:  

 

Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty ocenianej  

 

Ocena kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 

 
Oferta która uzyskała najwyższą liczbę punktów przekracza wartość środków finansowych 
zaplanowanych przez Zamawiającego na realizację zamówienia, tj. 42 398,72 zł brutto.  
 
Z uwagi na powyższe Zamawiający, unieważnia w całości przedmiotowe postępowanie. 
 
Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie ponownie ogłoszone w najbliższym 
możliwym czasie.  
 
 


