
ZP- 1221/18 Radom, dnia 17.05.2018 

 Egz. poj. 

 WYKONAWCY 

 

Informacja 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, 3,4 i 5  
Dot. „Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla 

potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego.” 

Nr sprawy 26/18 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy  z 

dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r poz.1579 z 

póź.zm),informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejsza 

została wybrana oferta: 

 

Na zadanie  nr 1  – została wybrana oferta CK Tonery Sp. z o.o., ul. Zagórska 186, 25-362 Kielce 

która zdobyła  największą ilość punktów tj. 83,20, jest ważna i mieści się w środkach jakie 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

 

Na zadanie  nr 3   – została wybrana oferta CK Tonery Sp. z o.o., ul. Zagórska 186, 25-362 Kielce 

która zdobyła  największą ilość punktów tj. 80,00, jest ważna i mieści się w środkach jakie 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

Na zadanie  nr 4   – została wybrana oferta Bilt Polska s.c., ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom, 

która zdobyła  największą ilość punktów tj. 81,00, jest ważna i mieści się w środkach jakie 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

Na zadanie  nr 5   – została wybrana oferta Bilt Polska s.c., ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom, 

która zdobyła  największą ilość punktów tj. 100, jest ważna i mieści się w środkach jakie 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

 

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 20.04.2018r. do godz. 10:30 

wpłynęło 9 ofert. 

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 237.781,05 zł brutto 

z podziałem na poszczególne zadania: 

Zadanie nr 1: kwota brutto 55.585,96 zł 

Zadanie nr 2: kwota brutto 122.251,33 zł 

Zadanie nr 3: kwota brutto 46.260,61 zł 

Zadanie nr 4: kwota brutto 6.953,35 zł 

Zadanie nr 5: kwota brutto 6.729,80 zł  

 



Oferta nr 1 

World Trade Technology Polska Sp. z o.o. 

Ul. Sikorki 23 

31-589 Kraków 

 

Zadanie Nr 2   Wartość oferty  - 115.853,62 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Oferta nr 2 

3DYTA Edyta Korupczyńska 

Ul. Jaśminowa 18 

05-092 Łomianki 

 

Zadanie Nr 1   Wartość oferty  - 76.245,24 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 2 Wartość oferty - 158.441,22 zł., po poprawieniu omyłek rachunkowych 158.442,02 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 3 Wartość oferty  - 40.722,84 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Oferta nr 3 

ENTEREO Mateusz Pawlikowski 

ul. Niska 33A lok. 19 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

Zadanie Nr 2   Wartość oferty  - 125.357,85 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 3 Wartość oferty  - 37.748,70 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

 

Oferta nr 4 

Automatyka Biurowa Sp. z o.o. 

Al. Prymasa Tysiąclecia 103 

01-424 Warszawa 

 

Zadanie Nr 4 Wartość oferty  - 7.163,52  zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni 

 

Oferta nr 5 

Ck Tonery Sp. z o.o. 

ul. Zagórska 186 

 25-362 Kielce  

 

Zadanie Nr 1  Wartość oferty  - 47.017,83 zł., po poprawieniu omyłek rachunkowych 47.017,60 zł. 



termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 2  Wartość oferty  - 83.322,66 zł., po poprawieniu omyłek rachunkowych 83.320,71 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 3 Wartość oferty  - 31.331,54 zł., po poprawieniu omyłek rachunkowych 31.325,82 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

 

Oferta nr 6 

Copy.Net.pl Piotr Sójka 

Ul. Cypryjska 70/U2 

02-761 Warszawa 

 

Zadanie Nr 3 Wartość oferty  - 387.105,67 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 4 Wartość oferty  - 38.390,30 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

 

Oferta nr 7 

KOMA NORD Sp. z o.o. 

Ul. Łużycka 2 

81-537 Gdynia 

 

Zadanie Nr 2 Wartość oferty  - 124.731,84 zł 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 3 Wartość oferty  - 34.127,58 zł 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

 

Oferta Nr 8 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Multikom" Adam Papierski 

ul. Fabryczna 15 

 85-741Bydgoszcz 

 

Zadanie Nr 1  Wartość oferty  - 55.330,84 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 2 Wartość oferty – 131.677,52 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 3  Wartość oferty  - 43.334,29 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   



Zadanie Nr 4 Wartość oferty  - 8.943,69 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 5 Wartość oferty  - 8.402,00 zł. 

termin dostawy częściowej – 7 dni   

 

Oferta nr 9 

Bilt Polska Spółka Cywilna   

ul. 1905 Roku 32,  

26-600 Radom 

 

Zadanie Nr 1  Wartość oferty  - 51.868,00 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 2  Wartość oferty  - 102.203,00 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 3 Wartość oferty  - 32.808,00 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 4   Wartość oferty  - 6.668,00 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

Zadanie Nr 5 Wartość oferty  - 6.060,00 zł. 

termin dostawy częściowej – 2 dni   

 

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM  I RANKIG OFERT 

Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

A. Dla zadań nr: 1÷4 

– Kryterium I 

   a. cena „C” - 60 % 

   b. rodzaj  oferowanych materiałów eksploatacyjnych „R” - 20 % 

   c.        termin dostawy częściowej „T”- 20 % 

 

B. Dla zadania nr: 5 

 – Kryterium II (o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów  

                          eksploatacyjnych polecanych przez Producenta urządzenia) 

   a. cena „C” - 60 % 

   b. rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych „R” - 40 % 



Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłużyła się następującymi wzorami: 

A) KRYTERIUM I - dla zadań nr 1 ÷ 4 

a) kryterium cena „C”:  

 

          CN 

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

               CO 

gdzie: 

C - wartość punktowa ocenianej oferty dla kryterium „Cena”, 

CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert 

podlegających ocenie, 

CO  - cena oferty ocenianej (brutto). 

b) kryterium rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych „R”: 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić cennik/ wykaz asortymentowo-ilościowy. 

W kolumnie 5 cennika ofertowego należy odpowiednio wpisać do rubryki: 

<oznaczenie oferowanego materiału / >dane oferowanego materiału eksploatacyjnego, czyli 

nazwę Producenta i symbol oferowanego produktu – polecanego przez Producenta 

urządzenia lub zamiennika. 

Pod pojęciem polecanego przez Producenta materiału eksploatacyjnego rozumie się towar 

określony przez Zamawiającego w wykazie OPZ - czyli towar, którego Producent wskazany 

jest w kolumnie 1 oraz posiadający symbol polecanego materiału eksploatacyjnego z 

kolumny 4. 

W przypadku zaoferowania polecanego przez Producenta materiału eksploatacyjnego dane 

te należy wpisać w wykaz/cennik asortymentowo-ilościowy w kolumnie 5 - Producent 

i symbol. 

W przypadku oferowania zamiennika w kolumnie 5 należy wpisać dane zamiennika 

(spełniającego wymogi określone w załączniku do SIWZ – opis zamiennika). 

Za oferowanie polecanego przez Producenta urządzenia każdego materiału eksploatacyjnego 

Zamawiający przyzna 1 pkt., natomiast za każdy materiał zamienny, w tym również 

regenerowany dopuszczony jedynie dla zadania nr 4, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ 

Zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalna liczba materiałów eksploatacyjnych polecanych 

przez Producenta urządzenia w ramach ocenianego zadania wynikająca z sumy ilości 

materiałów ujętych w pozycjach badanego zadania na podstawie czego została również ona 



wskazana w druku - wykaz/cennik asortymentowo-ilościowy. Końcowa ocena wartości 

punktowej /R/ za kryterium rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych zostanie 

przyznana wówczas z zastosowaniem następujących zasad: 

 

 

     LOPMP 

R = -------- x 20 pkt. 

          LMAX 

  gdzie: 

R - Wartość punktowa ocenianej oferty dla kryterium „Rodzaj oferowanych materiałów 

eksploatacyjnych” 

LOPMP - liczba oferowanych polecanych przez producenta urządzenia materiałów 

eksploatacyjnych badanej oferty w ocenianym zadaniu. 

LMAX  - maksymalna liczba materiałów eksploatacyjnych polecanych przez producenta 

urządzenia w ramach ocenianego zadania wynikająca z sumy ilości materiałów ujętych 

w pozycjach badanego zadania. 

c) kryterium - termin dostawy częściowej „T” 

Wykonawca zobowiązany jest w tym celu wypełnić druk cennika asortymentowo-

ilościowego - odpowiednio wpisując do znajdującego się pod tabelą oświadczenia 

z miejscem przeznaczonym do wpisania <Terminu dostawy częściowej> deklarowanego 

w liczbie dni kalendarzowych w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot 

zamówienia od daty otrzymania pisemnego zapotrzebowania, jednak nie dłużej niż 7 dni 

kalendarzowych. 

Proponowane kryteria wyboru ofert: 

 oferta zawierająca 7 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu dostawy 

częściowej” – 0 punktów, 

 oferta zawierająca od 5 do 6 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu 

dostawy częściowej” – 5 punktów, 

 oferta zawierająca od 3 do 4 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu 

dostawy częściowej” – 10 punktów, 

 oferta zawierająca od 1 do 2 dni kalendarzowych deklarowanego „Terminu 

dostawy częściowej” – 20 punktów.   

Maksymalny termin dostawy częściowej wynosi 7 dni. 

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje „Termin dostawy częściowej” dłuższy niż 7 

dni oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

Zamawiający wymaga podania „Terminu dostawy częściowej” w pełnych dniach (liczbie 

całkowitej). 

d) Łączna ilość punktów ocenianej oferty (łączna punktacja) 



 Uzyskana w ten sposób wartość punktowa zostanie wykorzystana do wzoru łącznej 

wartości punktów ocenianej oferty. 

                     Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa) 

W = C +R +T 

 

gdzie: 

W - ocena końcowa, 

C - punkty za cenę, 

R - punkty za rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

T - punkty za termin dostawy częściowej 

 

 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość 

punktową w ocenie końcowej 

B) KRYTERIUM II - dla zadania nr 5 

o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez 

Producenta urządzenia. 

Zamawiający w ramach zdania nr 5 wymaga aby Wykonawca składając ofertę zobowiązał się 

dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania pisemnego zapotrzebowania. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w 

treści oferty „Termin dostawy częściowej” dłuższy niż 7 dni kalendarzowych oferta 

Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

a) kryterium cena „C”:  

 

          CN 

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

               CO 

   

gdzie: 

C - wartość punktowa ocenianej oferty dla kryterium „Cena”, 

CN - najniższa cena ofertowa (brutto) badanego zadania spośród wszystkich ofert 

podlegających ocenie, 

CO  - cena oferty ocenianej (brutto). 



 

b) kryterium rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych „R”: 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić cennik/ wykaz asortymentowo-ilościowy. 

W kolumnie 5 cennika ofertowego należy odpowiednio wpisać do rubryki: 

<oznaczenie oferowanego materiału / >dane oferowanego materiału eksploatacyjnego, czyli 

nazwę Producenta i symbol oferowanego produktu – polecanego przez Producenta 

urządzenia lub zamiennika. 

Pod pojęciem polecanego przez Producenta materiału eksploatacyjnego rozumie się towar 

określony przez Zamawiającego w wykazie OPZ - czyli towar, którego Producent wskazany 

jest w kolumnie 1 oraz posiadający symbol polecanego materiału eksploatacyjnego z 

kolumny 4. 

W przypadku zaoferowania polecanego przez Producenta materiału eksploatacyjnego dane 

te należy wpisać w wykaz/cennik asortymentowo-ilościowy w kolumnie 5 - Producent 

i symbol. 

W przypadku oferowania zamiennika w kolumnie 5 należy wpisać dane zamiennika 

(spełniającego wymogi określone w załączniku do SIWZ – opis zamiennika). 

Za oferowanie polecanego przez Producenta urządzenia każdego materiału eksploatacyjnego 

Zamawiający przyzna 1 pkt., natomiast za każdy materiał zamienny Zamawiający przyzna 

0 pkt. Maksymalna liczba materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta 

urządzenia w ramach ocenianego zadania wynikająca z sumy ilości materiałów ujętych 

w pozycjach badanego zadania na podstawie czego została również ona wskazana w druku 

- wykaz/cennik asortymentowo-ilościowy. Końcowa ocena wartości punktowej /R/ 

za kryterium rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych zostanie przyznana wówczas 

z zastosowaniem następujących zasad: 

 

      LOPMP 

R = -------- x 40 pkt. 

          LMAX 

     

gdzie: 

R - Wartość punktowa ocenianej oferty dla kryterium „Rodzaj oferowanych materiałów 

eksploatacyjnych” 

LOPMP - liczba oferowanych polecanych przez producenta urządzenia materiałów 

eksploatacyjnych badanej oferty w ocenianym zadaniu. 



LMAX  - maksymalna liczba materiałów eksploatacyjnych polecanych przez producenta 

urządzenia w ramach ocenianego zadania wynikająca z sumy ilości materiałów ujętych 

w pozycjach badanego zadania. 

c) Łączna ilość punktów ocenianej oferty (łączna punktacja) 

 Uzyskana w ten sposób wartość punktowa zostanie wykorzystana do wzoru łącznej 

wartości punktów ocenianej oferty. 

                     Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa) 

W = C + R  

 

gdzie: 

W - ocena końcowa, 

C - punkty za cenę, 

R - punkty za rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych 

 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość 

punktową w ocenie końcowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  WYLICZENIE PUNKTACJI I RANKING OFERT 

Zadanie Nr 1 – Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb 

jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla urządzeń „BROTHER, CANON, DEVELOP, KYOCERA, 

LEXMARK, RICOH, SAMSUNG, XEROX”. 

Nr. 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Wartość jaką 

Zamawiający 

przeznaczył 

na realizację 

zadania  

brutto [PLN] 

Wartość 

punktowa  

 dla kryterium 

„Cena” 

C=(CN/CO)*60 

pkt. 

LMAX = 
Wartość punktowa  

dla kryterium 

„Rodzaj 

oferowanych 

materiałów 

eksploatacyjnych” 

R=(LOPMP/LMAX)*20 

pkt. 

Wartość 

punktowadla 

kryterium 

"Termin 

dostawy 

częściowej" 

[T] 

7 dni - 0pkt.; 

5÷6 dni -

5pkt.; 

3÷4dni -

10pkt.; 

1÷2dni -

20pkt.; 

Łączna 

ilość 

punktów 

ocenianej 

oferty 

W=C+R+T 

55.585,96 560 

Cena oferty 

brutto 

 [PLN] 

LOPMP 

↓ 

2. 

3DYTA Edyta 

Korupczyńska 

Ul. Jaśminowa 

18 

05-092 

Łomianki  

76 245,24 36,96 133 4,74 20 61,70 

5. 

CK Tonery  

Sp. z o.o. 

ul. Zagórska 

186,  

25-362 Kielce 

47 017,60 60,00 90 3,20 20 83,20 

8. 

P.W. Multikom 

Adam Papierski 

ul. Fabryczna 

15,   

85-741 

Bydgoszcz 

55 330,84 50,94 78 2,78 20 73,72 

9. 

Bilt Polska s.c.  

ul. 1905 Roku 

32,  

26-600 Radom 

51 868,00 54,36 105 3,74 20 78,10 

 

Oferta nr 5: CK Tonery Sp. z o.o., ul. Zagórska 186, 25-362 Kielce została najwyżej oceniona na 

zadanie nr 1  tj. uzyskała łącznie 83,20  pkt. 

 

 



Zadanie Nr 3 – Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb 

jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla urządzeń „HP – tonery”. 

Nr. 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Wartość jaką 

Zamawiający 

przeznaczył 

na realizację 

zadania  

brutto [PLN] 

Wartość 

punktowa  

 dla kryterium 

„Cena” 

C=(CN/CO)*60 

pkt. 

LMAX = 
Wartość punktowa  

dla kryterium 

„Rodzaj 

oferowanych 

materiałów 

eksploatacyjnych” 

R=(LOPMP/LMAX)*20 

pkt. 

Wartość 

punktowadla 

kryterium 

"Termin 

dostawy 

częściowej" 

[T] 

7 dni - 0pkt.; 

5÷6 dni -

5pkt.; 

3÷4dni -

10pkt.; 

1÷2dni -

20pkt.; 

Łączna 

ilość 

punktów 

ocenianej 

oferty 

W=C+R+T 

46.260,61 1647 

Cena oferty 

brutto 

 [PLN] 

LOPMP 

↓ 

2. 

3DYTA Edyta 

Korupczyńska 

Ul. Jaśminowa 

18 

05-092 

Łomianki  

40 722,84 46,14 0 0,00 20 66,14 

3. 

ENTEREO 

Mateusz 

Pawlikowski 

ul. Niska 33A 

lok. 19 

97-200 

Tomaszów 

Mazowiecki 

37 748,70 49,74 8 0,08 20 69,82 

5. 

CK Tonery  

Sp. z o.o. 

ul. Zagórska 

186,  

25-362 Kielce 

31 325,82 60,00 0 0,00 20 80,00 

6. 

Copy. Net.pl  

Piotr Sójka 

Ul. Cypryjska 

70 lok. U2   

02-761 

Warszawa  

387 105,67 4,80 1647 20,00 20 44,80 

7. 

KOMA NORD 

 Sp z o.o. 

Ul. Łużycka 2  

81-537 Gdynia  

34 127,58 55,02 0 0,00 20 75,02 



8. 

P.W. Multikom 

Adam Papierski 

ul. Fabryczna 

15,   

85-741 

Bydgoszcz 

43 334,29 43,32 0 0,00 20 63,32 

9. 

Bilt Polska s.c.  

ul. 1905 Roku 

32,  

26-600 Radom 

32 808,00 57,24 0 0,00 20 77,24 

 

Oferta nr 5: CK Tonery Sp. z o.o., ul. Zagórska 186, 25-362 Kielce została najwyżej oceniona na 

zadanie nr 3  tj. uzyskała łącznie 80,00  pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie Nr 4 – Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb 

jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – dla urządzeń „HP – tusze”. 

Nr. 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Wartość jaką 

Zamawiający 

przeznaczył 

na realizację 

zadania  

brutto [PLN] 

Wartość 

punktowa  

 dla kryterium 

„Cena” 

C=(CN/CO)*60 

pkt. 

LMAX = 
Wartość punktowa  

dla kryterium 

„Rodzaj 

oferowanych 

materiałów 

eksploatacyjnych” 

R=(LOPMP/LMAX)*20 

pkt. 

Wartość 

punktowadla 

kryterium 

"Termin 

dostawy 

częściowej" 

[T] 

7 dni - 0pkt.; 

5÷6 dni -

5pkt.; 

3÷4dni -

10pkt.; 

1÷2dni -

20pkt.; 

Łączna 

ilość 

punktów 

ocenianej 

oferty 

W=C+R+T 

6.953,35 239 

Cena oferty 

brutto 

 [PLN] 

LOPMP 

↓ 

4. 

Automatyka 

Biurowa Sp. z 

o.o. 

Al. Prymasa 

Tysiąclecia 103 

01-424 

Warszawa  

7 163,52 55,80 12 1,00 20 76,80 

6. 

Copy. Net.pl  

Piotr Sójka 

Ul. Cypryjska 

70 lok. U2   

02-761 

Warszawa  

38 390,30 10,38 239 20,00 20 50,38 

8. 

P.W. Multikom 

Adam Papierski 

ul. Fabryczna 

15,   

85-741 

Bydgoszcz 

8 943,69 44,70 12 1,00 20 65,70 

9. 

Bilt Polska s.c.  

ul. 1905 Roku 

32,  

26-600 Radom 

6 668,00 60,00 12 1,00 20 81,00 

 

Oferta nr 9: Bilt Polska s.c., ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom została najwyżej oceniona na zadanie 

nr 4  tj. uzyskała łącznie 81,00  pkt. 

 



 

Zadanie Nr 5 – Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb 

jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów 

eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „DNP, EPSON, ELZAB”. 

Nr. 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Wartość jaką 

Zamawiający 

przeznaczył na 

realizację zadania  

brutto [PLN] 

Wartość 

punktowa  

 dla kryterium 

„Cena” 

C=(CN/CO)*60 

pkt. 

LMAX = 

Wartość punktowa  

dla kryterium 

„Rodzaj 

oferowanych 

materiałów 

eksploatacyjnych” 

R=(LOPMP/LMAX)*40 

pkt. 

Łączna ilość 

punktów 

ocenianej 

oferty 

W=C+R 
6.729,80 133 

Cena oferty brutto 

 [PLN] 
LOPMP ↓ 

8. 

P.W. Multikom 

Adam Papierski 

ul. Fabryczna 15,   

85-741 Bydgoszcz 

8 402,00 43,26 128 40,00 83,26 

9. 
Bilt Polska s.c.  

ul. 1905 Roku 32,  

26-600 Radom 

6 060,00 60,00 133 40,00 100,00 

 

Oferta nr 9: Bilt Polska s.c., ul. 1905 Roku 32, 26-600 Radom została najwyżej oceniona na zadanie 

nr 5  tj. uzyskała łącznie 100,00  pkt. 

 

 

     Ocena Ofert 

Oferta nr 1 

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 

Oferta nr 2 

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 

Oferta nr 3 

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 

Oferta nr 4 

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 

Oferta nr 5  

Oferta  jest ważna na zadanie nr 1 i 3 , zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu 

 

Oferta nr 6 

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 



Oferta nr 7 

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 

Oferta nr 8 

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 

Oferta nr 9  

Oferta  jest ważna, zawiera wymagane w SIWZ dokumenty, podlega porównaniu. 

 

 

 

  

         Z poważaniem 

  Kierownik 

Sekcji Zamówień Publicznych 

KWP z s. w Radomiu 

mgr Julita Dudzińska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. egz. poj. 

Opublikowano na stronie internetowej  17.05.2018 
Opr. E.Piasta-Grzegorczyk 

 

 

 


