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L.dz. WETI/3018/2019 

 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli wraz z montażem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  
               i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr postępowania CRZP/191/009/D/19, ZP/56/WETI/19, część II, IV i V  
               zamówienia.  
 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Politechnika Gdańska Wydział 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki informuje, że w postępowaniu na „Dostawę mebli wraz z montażem dla Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”: 

 

Część II zamówienia 

1) Za najkorzystniejszą uznano  ofertę:  

     Office Plus Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa  

     Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
     cena – 60 pkt 
     termin gwarancji – 20 pkt  
     termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
     Liczba uzyskanych punktów ogółem – 100 pkt 
     Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
     Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy. 
  

    Ponadto w postępowaniu oferty złożyli: 

    1/ TRONUS POLSKA , ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena –  57,92 pkt 
       termin gwarancji  –  20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 10,50 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem -  88,42 pkt 
    2/ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j.,  Z. Bielecki, Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 26,58 pkt 
       termin gwarancji na meble – 20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 66,58 pkt 
   3/ CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin 
       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  



 
 

       cena – 36,58 pkt 
       termin gwarancji na meble – 20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 76,58 pkt 
    4/ TAMOL Renata Molin ul. Bursztynowa 2, 83-200 Starogard Gdański 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 38,11 pkt 
       termin gwarancji na meble –  20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 10,50 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 68,61 pkt 
   5/ Hebel s.c. Piotr i Wojciech Hebel, ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 59,38 pkt 
       termin gwarancji na meble – 15 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 94,38 pkt 
 

 

Część IV zamówienia    

1) Za najkorzystniejszą uznano  ofertę:  

     Office Plus Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa  

     Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
     cena – 60 pkt 
     termin gwarancji – 20 pkt  
     termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
     Liczba uzyskanych punktów ogółem – 100 pkt 
     Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
     Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy. 
 

Ponadto w postępowaniu oferty złożyli: 

    1/ TRONUS POLSKA , ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena –  37,58 pkt 
       termin gwarancji  –  20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 10,50 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 68,08 pkt 
    2/ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j.,  Z. Bielecki, Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 34,92 pkt 
       termin gwarancji na meble – 20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 74,92 pkt 
   3/ CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin 
       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 56,38 pkt 
       termin gwarancji – 20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 96,38 pkt 
    4/ TAMOL Renata Molin ul. Bursztynowa 2, 83-200 Starogard Gdański 



 
 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 39,00 pkt 
       termin gwarancji na meble –  20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 10,50 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 69,50 pkt 
   5/ Hebel s.c. Piotr i Wojciech Hebel, ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 39,57 pkt 
       termin gwarancji na meble – 15 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 74,57 pkt 
 

 

Część V zamówienia 

1) Za najkorzystniejszą uznano  ofertę:  

     Office Plus Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa 
     Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
     cena – 60 pkt 
     termin gwarancji – 20 pkt  
     termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
     Liczba uzyskanych punktów ogółem – 100 pkt 
     Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
     Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z art. 91 ustawy. 
 

Ponadto w postępowaniu oferty złożyli: 

    1/ TRONUS POLSKA , ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena –  17,92 pkt 
       termin gwarancji  –  20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 10,50 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 48,42 pkt 
    2/ Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. j.,  Z. Bielecki, Staszica 22, 82-500 Kwidzyn  

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 20,40 pkt 
       termin gwarancji na meble – 20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 60,40 pkt 
    3/ CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin 
       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 22,78 pkt 
       termin gwarancji na meble –  20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 62,78 pkt 
   4/ TAMOL Renata Molin ul. Bursztynowa 2, 83-200 Starogard Gdański 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 41,79 pkt 
       termin gwarancji na meble –  20 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 10,50 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 72,29 pkt 



 
 

 
   5/ Hebel s.c. Piotr i Wojciech Hebel, ul. Dębogórska 2, 84-230 Rumia 

       Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  
       cena – 41,21 pkt 
       termin gwarancji na meble – 15 pkt  
       termin realizacji zamówienia – 20 pkt 
       Liczba uzyskanych punktów ogółem – 76,21 pkt 
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