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Warszawa dn. 02.12.2021 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

„Dostawę dwóch komór do azotowania jarzeniowego”  

Znak sprawy: SZ.26.3.2021 

 

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 na część nr 1 oraz na część nr 2, 

niepodlegającą odrzuceniu uznano ofertę złożoną przez firmę: FIRMA CZYLOK 

Franciszek Czylok ul. Pszczyńska 336, 44-335 Jastrzębie Zdrój, oferującą 

zrealizowanie zamówienia za cenę ofertową:  

dla części nr 1 – 206 025,00 zł brutto (słownie: dwieście sześć tysięcy    

dwadzieścia pięć złotych zero groszy), 

dla części nr 2 – 128 781,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy 

siedemset osiemdziesiąt jeden złotych zero groszy) 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 oraz dla części nr 2 dokonano 

zgodnie z kryteriami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta 

wybranej firmy uzyskała w każdej części 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 dla części nr 1 oraz dla części nr 2 nie przewyższa 

kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W postępowaniu złożono następującą ofertę na dwie części: 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

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

3 ustawy Pzp, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do 

Wykonawców. 

 

WYKONAWCA 

Liczba pkt w  

kryterium 

Cena – waga 

80% 

Liczba pkt w 

kryterium Termin 

dostawy – waga 

10% 

Liczba pkt w 

 kryterium Okres 

gwarancyjny  

10 % 

 

RAZEM 

FIRMA CZYLOK     
Franciszek Czylok 
ul. Pszczyńska 336,  

44-335 Jastrzębie Zdrój 
CZĘŚĆ I 

80 pkt 

206 025,00 zł 

brutto 

0 pkt 

Dostawa 15 tygodni 

0 pkt 

Gwarancja 18 

miesiący 

80 pkt 

FIRMA CZYLOK      
Franciszek Czylok 
ul. Pszczyńska 336,  

44-335 Jastrzębie Zdrój 
CZĘŚĆ II 

80 pkt 

 

128 781,00 zł 

brutto 

0 pkt 

 

Dostawa 18 tygodni 

0 pkt 

 

Gwarancja 18 

miesiący 

80 pkt 


