
 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

z siedzibą w Radomiu 
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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Radom, dn. 23.04.2018r. 
ZP- 996 /18        

Egz. poj. 
 
WYKONAWCY  

 
INFORMACJA  

o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadania nr:  1, 3 i 4 
i unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 2 

 
w przetargu nieograniczonym  

Świadczenie usługi serwisowo – materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – 
użytkowej kserokopiarek należących do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego oraz wydziałów 
zamiejscowych KGP 

Nr sprawy 21/18 
 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejsze wybrane zostały: 
 
Zadanie nr 1 – Okręg Radomski 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez 
BILT POLSKA S.C. 
ul. 1905 Roku 32 
26-600 Radom 
Cena brutto za 100 kopii: 3,50 zł 
Cena brutto za 2 000 000 kopii: 70.000,00zł 
Czas wykonania konserwacji i naprawy : 1 dzień 
Oferta oznaczona nr 2 uzyskała największą liczbę punktów na Zadanie nr 1 – Okręg Radomski tj. 100  punktów 
w dwóch kryteriach oceny ofert tj.  (ceny oraz czasu wykonania konserwacji i naprawy), mieści się w środkach 
finansowych  Zamawiającego przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym 
Zamawiający wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579) jako najkorzystniejszą na Zadanie nr 1 ofertę oznaczoną nr 2.  
 
Zadanie nr 3 – Okręg Płocki 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
Xeroserwis Ireneusz Golatowski 
ul. Dworcowa 12B 
09-402 Płock 
Cena brutto za 100 kopii: 2,80 zł 
Cena brutto za 1 800 000 kopii: 50.400,00 zł 
Czas wykonania konserwacji i naprawy : 1 dzień 
Oferta oznaczona nr 1 uzyskała największą liczbę punktów na Zadanie nr 3 – Okręg Płocki tj. 100  punktów w 
dwóch kryteriach oceny ofert tj.  (ceny oraz czasu wykonania konserwacji i naprawy), mieści się w środkach 
finansowych  Zamawiającego przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym 
Zamawiający wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579) jako najkorzystniejszą na Zadanie nr 3 ofertę oznaczoną nr 1.  
 
Zadanie nr 4 – Okręg Ostrołęcki 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
Xeroserwis Ireneusz Golatowski 
ul. Dworcowa 12B 



09-402 Płock 
Cena brutto za 100 kopii: 2,80 zł 
Cena brutto za 1 100 000 kopii: 30.800,00 zł 
Czas wykonania konserwacji i naprawy : 1 dzień 
Oferta oznaczona nr 1 uzyskała największą liczbę punktów na Zadanie nr 4 – Okręg Ostrołęcki  tj. 100  punktów 
w dwóch kryteriach oceny ofert tj.  (ceny oraz czasu wykonania konserwacji i naprawy), mieści się w środkach 
finansowych  Zamawiającego przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym 
Zamawiający wybrał na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579) jako najkorzystniejszą na Zadanie nr 4 ofertę oznaczoną nr 1.  
 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 2 
Zamawiający unieważnił postępowanie na Zadanie nr 2 – Okręg Siedlecki w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.   
 

 
 

WYLICZENIE PUNKTACJI I UZASADNIENIE WYBORU 
 
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę  191.019,00 zł brutto  plus wartość przewidywanych 
zamówień w ramach prawa opcji w wysokości 7.640,76 zł brutto w tym na poszczególne Zadania: 
 
Zadanie nr 1 – Okręg Radomski  81.180,00 zł  plus wartość przewidywanych zamówień w ramach prawa opcji 
w wysokości 3.247,20 zł; 
Zadanie nr 2 – Okręg Siedlecki 12.177,00 zł plus wartość przewidywanych zamówień w ramach prawa opcji  
w wysokości 487,08 zł; 
Zadanie nr 3 – Okręg Płocki 59.778,00 zł plus wartość przewidywanych zamówień w ramach prawa opcji  
w wysokości 2.391,12 zł. 
Zadanie nr 4 – Okręg Ostrołęcki 37.884,00 zł plus wartość przewidywanych Zamówień w ramach prawa opcji  
w wysokości 1.515,36 zł. 
 
W terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na składanie ofert tj. do dnia 
11.04.2018r. do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty: 
 
Oferta oznaczona nr 1 
Xeroserwis Ireneusz Golatowski 
ul. Dworcowa 12B 
09-402 Płock 
Zadanie nr 1: 
Kryterium I 
Cena brutto za 100 kopii: 3,60zł 
Cena brutto za 2 000 000 kopii: 72.000,00 zł 
Kryterium II 
Czas wykonania konserwacji i naprawy : 1 dzień 
 
Zadanie nr 3: 
Kryterium I 
Cena brutto za 100 kopii: 2,80 zł 
Cena brutto za 1 800 000 kopii: 50.400,00 zł 
Kryterium II 
Czas wykonania konserwacji i naprawy : 1 dzień 
 
Zadanie nr 4: 
Kryterium I 
Cena brutto za 100 kopii: 2,80 zł 
Cena brutto za 1 100 000 kopii: 30.800,00 zł 
Kryterium II 
Czas wykonania konserwacji i naprawy : 1 dzień 
Oferta oznaczona nr 2 



BILT POLSKA S.C. 
ul. 1905 Roku 32 
26-600 Radom 
Zadanie nr 1: 
Kryterium I 
Cena brutto za 100 kopii: 3,50 zł 
Cena brutto za 2 000 000 kopii: 70.000,00zł 
Kryterium II 
Czas wykonania konserwacji i naprawy : 1 dzień 
 
Wyliczenie punktacji: 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, ważnych i niepodlegających 
odrzuceniu ofert w następujący sposób: 
I. Cena (C) - 60 % (60 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana); 
II. Czas wykonania konserwacji i naprawy (D) - 40 % (40 pkt. – maksymalna liczba punktów, która może 

być przyznana) licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (nie wliczając 
sobót, niedziel i świąt), jednak nie dłużej niż 2 dni. 
• 1 dzień – 40 pkt. 
• 2 dni – 0 pkt.; 

 
Obliczenia dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
I.  dla kryterium Cena (C)   
Wyliczenie i przyznanie punktacji każdej z ofert w ramach poszczególnych Zadań za zaproponowaną cenę na 
podstawie następującego wzoru: 

         CN 

C = -------- x 60 pkt. 
         CO 

 gdzie: 
C – liczba przyznanych punktów,  
CN - najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie,  
CO - cena oferty ocenianej.  
 
II.  dla kryterium czas wykonania konserwacji i naprawy (D)                         
� 1 dzień – 40 punktów licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego 

(nie wliczając  sobót, niedziel i świąt), 
� 2 dni – 0 punktów licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (nie 

wliczając  sobót, niedziel i świąt). 
 
Łączna liczba punktów przyznanych ofercie wyliczona została wg. wzoru:  

W = C + D  

 gdzie:  
     W – łączna punktacja,  
     C – punkty za Cenę,  
     D – punkty za Czas wykonania konserwacji i naprawy, 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta, spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu 
ofert, która uzyskała największą ilość punktów w ramach poszczególnych Zadań.  
 
Przyznanie punktacji dla Zadania nr 1 

Numer 
Zadania 

Środki 
Zamawiającego  
na realizację 
zamówienia  

Numer 
oferty  

Kwota 
oferty 
brutto w zł.  

Czas 
wykonania 
konserwacji 
i naprawy w 

 
Liczba 
punktów za 
I kryterium 

Liczba 
punktów za II 
kryterium tj. 
czas 

 
Łączna 
liczba 
punktów 



brutto w zł dniach tj. cena 
(max. 60 
pkt) 

wykonania 
konserwacji i 
naprawy (max 
40 pkt) 

za 
obydwa 
kryteria 

1 81.180,00 
1 
2 

72.000,00 
70.000,00 

1 
1 

58,32 
60,00 

40 
40 

98,32 
100,00 

Na Zadanie nr 1 wpłynęły dwie ważne oferty.  
Oferta oznaczona nr 1 na Zadanie nr 1 uzyskała w obydwu kryteriach oceny ofert 98,32 punkty. 
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez BILT POLSKA S.C., ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom na Zadanie nr 1 
uzyskała  maksymalną  liczbę punktów w obydwu kryteriach oceny ofert  tj. 100 punktów  i wybrana została 
jako najkorzystniejsza na Zadanie nr 1. 
 
Przyznanie punktacji dla Zadania nr 3 

Numer 
Zadania 

Środki 
Zamawiającego  
na realizację 
zamówienia  
brutto w zł 

Numer 
oferty  

Kwota 
oferty 
brutto w zł.  

Czas 
wykonania 
konserwacji 
i naprawy w 
dniach 

 
Liczba 
punktów za 
I kryterium 
tj. cena 
(max. 60 
pkt) 

Liczba 
punktów za II 
kryterium tj. 
czas 
wykonania 
konserwacji i 
naprawy (max 
40 pkt) 

 
Łączna 
liczba 
punktów 
za 
obydwa 
kryteria 

3 59.778,00 1 50.400,00 1 60,00 40 100,00 

Na Zadanie nr 3 wpłynęła jedna ważna oferta. 
Oferta oznaczona nr 1 złożona na Zadanie nr 3 przez Xeroserwis Ireneusz Golatowski, ul. Dworcowa 12B 
09-402 Płock uzyskała  w obydwu kryteriach oceny ofert 100,00 punktów i wybrana została jako 
najkorzystniejsza na Zadanie nr 3. 
 
Przyznanie punktacji dla Zadania nr 4 

Numer 
Zadania 

Środki 
Zamawiającego  
na realizację 
zamówienia  
brutto w zł 

Numer 
oferty  

Kwota 
oferty 
brutto w zł.  

Czas 
wykonania 
konserwacji 
i naprawy w 
dniach 

 
Liczba 
punktów za 
I kryterium 
tj. cena 
(max. 60 
pkt) 

Liczba 
punktów za II 
kryterium tj. 
czas 
wykonania 
konserwacji i 
naprawy (max 
40 pkt) 

 
Łączna 
liczba 
punktów 
za 
obydwa 
kryteria 

4 37.884,00 1 30.800,00 1 60,00 40 100,00 
Na Zadanie nr 4 wpłynęła jedna ważna oferta. 
Oferta oznaczona nr 1 złożona na Zadanie nr 4 przez Xeroserwis Ireneusz Golatowski, ul. Dworcowa 12B 
09-402 Płock uzyskała  w obydwu kryteriach oceny ofert 100,00 punktów i wybrana została jako 
najkorzystniejsza na Zadanie nr 4. 
 
                         Z poważaniem 
                  KIEROWNIK 
        Sekcji Zamówień Publicznych 
          KWP  z siedzibą w Radomiu 
               mgr Julita Dudzińska 
        
     
 
 
 
Opublikowano w dniu 23.04.2018r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń oraz przesłano e-mailem do wykonawców. 
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ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 
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