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Warszawa dn. 22.10.2021 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ  

 O ODRZUCENIU OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

„Dostawę tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań  

tribologicznych”  

 

Znak sprawy: SZ.26.2.2021 

 

1. Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, Zamawiający, informuje, że na podstawie art. 239 ustawy Pzp 

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  

  Jako najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu uznano ofertę złożoną 

przez firmę: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii 

Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, oferującą zrealizowanie 

zamówienia za łączną cenę ofertową 158 670,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych zero groszy). 

  Wybór oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z kryteriami opisanymi  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta wybranej firmy uzyskała najwyższą 

łączną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zostały złożone wszystkie 

dokumenty wymagane w SWZ i są podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji 

wynikającym z dokumentu rejestracyjnego. Cena ofertowa nie przewyższa kwoty, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W postępowaniu złożono następujące oferty: 
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2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta  

wykonawcy TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o, ul. Bociana 4A/49A, 31-231 

Kraków 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, gdy 

oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający w SWZ określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące  zdolno-

ści technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony 

jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej dwie dostawy odpowia-

dające przedmiotowi zamówienia (polegających na dostawie tribometru (tribote-

stera) typu kula/trzpień-tarcza do badań tribologicznych) o wartości nie 
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mniejszej niż: 140 000,00 brutto każda w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmio-

tów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy. 

Wykonawca wykazał Zamawiającemu trzy dostawy natomiast Zamawiający nie 

może uznać: 

    Dostawy poz. nr 2 wykazu dostaw, ponieważ dostawa została zrealizowana 

przekraczająca okres ostatnich 3 (trzech) lat licząc od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

    Dostawa poz. nr 3 wykazu dostaw ponieważ, urządzenie K1002/KAG07- Hotmelt-

Processing-System nie jest tribometrem. Nie spełnia wymagań określonych w SWZ 

i nie może być brany pod uwagę jako dostawa tribometru. 

 

    Wykonawca nie wykazał minimum dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi 

zamówienia  (polegających na dostawie tribometru (tribotestera) typu ku-

la/trzpień-tarcza do badań tribologicznych), w związku z powyższym oferta 

Wykonawcy nie spełniła warunków udziału w postępowaniu. 

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić zgodnie z art. 308 ust. 

2 ustawy Pzp. 


