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Dotyczy: postępowania na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  

dla Wojskowego Instytutu Łączności, nr sprawy ZP-29-19-WIŁ 

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I 
 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia,  

że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną 

dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wojskowego 

Instytutu Łączności”, nr sprawy: ZP-29-19-WIŁ, wybiera w Części I jako najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez firmę: 

EMSO Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Gen. W. Sikorskiego 129  

Mościska, 05-080 Izabelin 

Cena brutto oferty: 24.896,43 zł 

Podstawą prawną dokonania wyboru w Części I jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 

„Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” Wybrana oferta, uzyskała 

maksymalną ilość punktów obliczoną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w SIWZ. Ponadto 

Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlega wykluczeniu 

zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić upoważnionego 

przedstawiciela ww. firmy do podpisania umowy. 

Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kryteria oceny ofert (pkt) 
Suma 

punktów Cena 
oferowana 

Rodzaj materiału 
eksploatacyjnego 

1 2 3 4 5 (3 + 4) 

1 
(112/ZP) 

EMSO Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Gen. W. Sikorskiego 129  
Mościska, 05-080 Izabelin 

70,00 30,00 100,00 

2 
(113/ZP) 

GOLDEN LINE Sp. z o. o. 
(dawniej: Golden Line Paweł 

Dostych) 
ul. Krakowska 150 
35-506 Rzeszów 

55,43 30,00 85,43 

3  
(115/ZP 
ZMIANA) 

Firma Handlowa  
KOMAX 9 Sp. z o. o. 
ul. Przemysłowa 2 

10-418 Olsztyn 

49,57 30,00 79,57 

 

 



Kryteria wyboru w przedmiotowym postępowaniu: 

1) cena oferowana: 70% znaczenia, 

2) rodzaj materiału eksploatacyjnego: 30% znaczenia. 
 

 

  Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy, jak również nie 

odrzucono żadnej oferty. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje  

o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 


