
Łódź, dnia 25 sierpnia 2014 r. 

MK.2370.15.2014 

 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z art. 92 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  

poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa podłogi technicznej, światłowodu i okablowania  

dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” 

informuje, że: 

a) dla Części 1 tj. Dostawa podłogi technicznej wraz z rozmieszczeniem i instalacją 

w pomieszczeniu serwerowni o powierzchni ok. 18 m
2
 została wybrana oferta firmy 

Przedsiębiorstwo INS-TOM Sp. z o.o., ul. Brukowa 20, 91-341 Łódź za cenę brutto: 

15.029,99 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 99/100). 

 

Uzasadnienie: 

Oferta firmy Przedsiębiorstwo INS-TOM Sp. z o.o. spełniała wszystkie warunki udziału 

w postępowaniu, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyła 

najwyższą liczbę punktów. 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Komtech Piotr Martuszewski 

ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz 
71,97 

2. 
Przedsiębiorstwo INS-TOM Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 20, 91-341 Łódź 
100 

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art.183 Pzp, przed upływem terminów określonych w art. 94  ust 1 pkt 2 na podstawie art. 94 

ust 2 pkt 3 lit a. 

 

b) dla Części 2 tj. Dostawa łącza światłowodowego wraz z rozmieszczeniem i instalacją 

pomiędzy serwerowniami komendy o długości światłowodu ok. 80 m. – 1 szt., dostawa 

zestawu przewodów połączeniowych, końcówek itp. według wykazu. – 1 kpl. została 



wybrana oferta firmy „KOMER”, ul. Nowomiejska 5/40, 91-414 Łódź za cenę brutto: 

7.761,30 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 30/100).  

Uzasadnienie: 

Oferta firmy „KOMER” spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zawarte 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyła najwyższą liczbę punktów. 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Komtech Piotr Martuszewski 

ul. Barbackiego 15, 33-300 Nowy Sącz 
41,36 

2. 
Przedsiębiorstwo INS-TOM Sp. z o.o. 

ul. Brukowa 20, 91-341 Łódź 
57,85 

3. 
TOYA Sp. z o.o. 

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź 
83,74 

4. 
„KOMER” 

ul. Nowomiejska 5/40, 91-414 Łódź 
100 

5. 
„EKO-STEEL” Sp. z o.o. 

ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów 
oferta odrzucona 

 

Zamawiający wykluczył Wykonawcę: „EKO-STEEL” Sp. z o.o. ul. Metalowców 13, 

41-500 Chorzów i uznał Jego ofertę (Nr 5) za odrzuconą. 

 

Uzasadnienie: 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę: „EKO-STEEL” Sp. z o.o., ponieważ wykonawca nie 

złożył aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający pismem z dnia 19.08.2014 r. wezwał Wykonawcę (w formie 

elektronicznej na e-mail podany w ofercie) do uzupełnienia dokumentu, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp tj. złożenia aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zgodnie z SIWZ V.2 lit. b). Złożone na 

wezwanie Zamawiającego dokumenty, powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału 



w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Wykonawca do dnia 22.08.2014 r. do godz. 13
00

 nie dostarczył wymaganego 

dokumentu tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o którym mowa w art. 26 ust. 2d i 

w konsekwencji podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 

ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art.183 Pzp, w terminie określonym w art. 94  ust 1 pkt 2. 

 

 

PODPISAŁ  

       KOMENDANT MIEJSKI 

  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 

st. bryg. mgr inż. Andrzej Wyciszkiewicz 

 


