
Kielce, dn. 13.07.2020 r.

    INFORMACJA   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TP/131/2020

 Nazwa zadania: „Dostawy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru 
termicznego w okresie 2 lat”  

Zadanie nr 2: Dostawy tonerów i tuszy do drukarek

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje,

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną

przez Wykonawcę:                                                                                               

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium
cena brutto

Ilość punktów
w kryterium

okres
gwarancji

niezmienności
cen netto

Łączna ilość
punktów

1

ECOBLACK S.C.
M. Szewczyk Ł. Baran
ul. Domaniówka 1E
25-413 Kielce

60 40 100

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów

oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą

liczbę  punktów  tj.  100 zgodnie  ze  wzorami  opisanymi  w  Specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia. 

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty.  

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Ilość punktów
w kryterium
cena brutto

Ilość punktów
w kryterium

okres
gwarancji

niezmienności
cen netto

Łączna ilość
punktów

1

BIURO MARKET 
Leszek Kulina Spółka Jawna
Ul. Zagórska 118
25-346 Kielce

52,60 40 92,60



3

Tona Tuszu.pl Sp. z o.o.
Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

59,85 40 99,85

5

Chromatika s.c.
Ul. Różana 5
25-729 Kielce

42,11 10 52,11

6

ECOBLACK S.C.
M. Szewczyk Ł. Baran
ul. Domaniówka 1E
25-413 Kielce

60 40 100

7

PRYZMAT Radom Sp. z o.o.
Ul. Traugutta 13
26-600 Radom

46 40 86

8

Dorota Bednarska|
COPY DOR
Ul. Orkana 3/9
25-548 Kielce

56,22 40 96,22

9

GLOBO GROUP s.c.
Jacek Kania, Grzegorz Kania
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce

54,57 40 94,57

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu  nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający  informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu  nie został odrzucony żaden Wykonawca.

Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. 
Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji  Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie,

skarga do sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

2) odrzucenia oferty Wykonawcy,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty,

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.



Wykonawca  może  również  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować

Zamawiającego o:

1) niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  Zamawiającego  w  niniejszym

postępowaniu, lub

2) zaniechaniu  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin wniesienia odwołania/przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania

niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna)

lub 10  dni  od  dnia  przesłania  niniejszego  pisma,  jeżeli  zostało  ono  przesłane  w  inny  sposób.

Informacje  dotyczące  środków ochrony prawnej  znajdują  się  w Specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179

do 198g.

 ……………………………………………………
Ryszard Bedla – pracownik zamawiającego

któremu kierownik powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności.


