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Bielsko – Biała, dnia 26.09.2018r. 
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Leszczyńska 22,  
43-300 Bielsko-Biała 
 
R80.1.39.2017 
 
 
      Uczestnicy postępowania 
      (wszyscy oferenci) 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na: 
Dostawę wyposażenia elektrycznego- VI do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo – 
Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych, 
ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl 
Rodzaj zamówienia: dostawa 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45317000-2 
 
WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-
Biała informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z 
zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęły 2 oferty: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa wykonawcy Kryterium 
cena 

Kryterium 
gwarancja  

Razem 

1 FHU SMP ELEKTRO Marcin Kowalczyk  
ul. Mikołowska 31  
41-400 Mysłowice 

75,30 5,00 80,30 

2 Przedsiębiorstwo Handlowe "ALFA - ELEKTRO" 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68 A, 
43-300 Bielsko-Biała 
z siedzibą  
ul. Obrońców Westerplatte 81  
40-335 Katowice 

95,00 5,00 100,00 

 
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 
a) Cena – 95% 

 
Liczonym według wzoru: 
                     Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert  
      Cena = -----------------------------------------------------------------------------------           x 95 pkt 
                                      Cena brutto badanej oferty 
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b) Okres gwarancji – 5 % 
Kryterium gwarancja będzie rozpatrywana na podstawie gwarancji na dostawę wykonane, objęte 
przedmiotem zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze 
oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach.  
 
Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
                                                Gwarancja badanej oferty  
      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt 
                                      Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert 
 
Gwarancja badanej oferty – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych 
w ofercie badanej. 
Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach 
określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy). 
 

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków 
stanowiąca sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg. 
poniższego wzoru: 

P = C + G 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja 
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze wykonawcy zamówienia:  
Przedsiębiorstwo Handlowe "ALFA - ELEKTRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68 A, 43-300 Bielsko-Biała 
z siedzibą ul. Obrońców Westerplatte 81  
40-335 Katowice 
 
 
Wybrany spełnił warunki udziału w postępowaniu i jest najkorzystniejszą ofertą. 
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl 
2. a/a 

http://www.wiss.com.pl/

