
                Gdynia, dnia 03.12.2019r. 

 

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy:    dostawy wykładziny ochronnej do hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A. 

 

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający  informuje  

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania 

ofertowego. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych  

w piśmie przewodnim do zapytania ofertowego tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji, całkowitej 

grubości wykładziny oraz całkowitej wagi 1 płyty wykładziny. 

 

Do dnia 02.12.2019r. do godziny 12:00 ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

1.  Polflor 

Wykładziny i sufity 

Przemysław Bajsarowicz 

58-200 Dzierżoniów, ul. Rzeźnicza 47a 

NIP 882-128-75-75 

 

Zaoferowana kwota brutto realizacji zamówienia –  135.300,00 zł 

Okres udzielonej gwarancji – 36 miesięcy 

Całkowita grubość wykładziny 7,5mm 

Całkowita waga 1 płyty wykładziny 8400g/2m² 

 

2. Coniveo Sp. z o.o. Sp.K. 

ul. Białostocka 7 

03-741 Warszawa 

NIP 524-285-42-11 

 

Zaoferowana kwota brutto realizacji zamówienia –  69.741,00 zł 
Okres udzielonej gwarancji – 36 miesięcy 
Całkowita grubość wykładziny 5,5mm 
Całkowita waga 1 płyty wykładziny 6200g 
 
3. IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp.K. 

ul. Marsa 56a 



04-242 Warszawa 
NIP 522-21-85-149 
 

Zaoferowana kwota brutto realizacji zamówienia –  133.947,00 zł 
Okres udzielonej gwarancji – 36 miesięcy 
Całkowita grubość wykładziny 5,5mm 
Całkowita waga 1 płyty wykładziny 6200g 

 
4. INERPLASTIC Roger Żółtowski 

Tuchom, ul. Gdyńska 45 
80-209 Chwaszczyno 
NIP 586-000-90-32 
 

Zaoferowana kwota brutto realizacji zamówienia –  133.701,00 zł 

Okres udzielonej gwarancji – 60 miesięcy 

Całkowita grubość wykładziny 7,5mm 

Całkowita waga 1 płyty wykładziny 7,6kg/m² 

 

W wyniku analizy i sprawdzenia oferty Wykonawców komisja postanowiła wykluczyć  
z postępowania następujących wykonawców: 

 
1. Coniveo Sp. z o.o. Sp.K. - Wykonawca nie spełnia wymaganych kryteriów parametrów 

oferowanej wykładziny –całkowitej wagi 1 płyty wykładziny. 

2. IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp.K.  -  Wykonawca nie spełnia wymaganych kryteriów 

parametrów oferowanej wykładziny –całkowitej wagi 1 płyty wykładziny. 

3. Polflor Wykładziny i sufity Przemysław Bajsarowicz – Wykonawca nie spełnia kryteriów 

oferty, Zamawiający wymagał wykładziny ze spodem białym, niebitumicznym. 

4. F.U.H.SAKS Sławomir Stasiński- oferta złożona po wymaganym terminie składania ofert oraz 

Wykonawca nie spełnia wymaganych kryteriów parametrów oferowanej wykładziny –

całkowitej wagi 1 płyty wykładziny . 

 

W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę  złożoną przez: 

 INERPLASTIC Roger Żółtowski 

Tuchom, ul. Gdyńska 45 

80-209 Chwaszczyno 

NIP 586-000-90-32 

Kryteria oceny ofert: 

 Cena  - waga kryterium 60%     ilość punktów   60 



okres udzielonej gwarancji - waga kryterium 20%  ilość punktów   20 

całkowita grubość wykładziny - waga kryterium 10%  ilość punktów   10 

całkowita waga 1 płyty wykładziny - waga kryterium 10%            ilość punktów   10 

  razem przyznanych punktów                  100 

Niniejsza oferta jest ofertą mieszcząca się w szacowanych kosztach realizacji zamówienia, jest 
najkorzystniejszą ofertą złożoną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jej treść jest zgodna  
z zapytaniem ofertowym, w związku z czym nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 
 


