
 

Poznań, dnia 29 maja 2020 r. 

 

       

        SEKRETARZ 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

       

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa mebli wraz z 

wniesieniem i montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu” 

Znak sprawy: DA-IV-1.272.2.2020 

 

- Strona internetowa 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – dalej „pzp”), Zamawiający zawiadamia, że 

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 2: 

INTERIOR GROUP Daniel Stawiński 

ul. Lipowa, nr 1 

62-070 Dąbrówka  

Cena oferty – liczba punktów – 60,00 pkt. 

Jakość – Liczba punktów – 23,00 pkt. 

Termin  dostawy – Liczba punktów - 0,00 pkt. 

Okres gwarancji – Liczba punktów – 5,00 pkt. 

Suma punktów: 88,00 pkt. 

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). Jest ofertą ważną w postępowaniu (nie podlega odrzuceniu).  

Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

Oferta na podstawie kryteriów oceny ofert została uznana za najkorzystniejszą. 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Oferta nr 1: 

 TRONUS POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Ordona 2A 

01-237 Warszawa 

Cena oferty – liczba punktów – Nie podlega ocenie 

Jakość – Liczba punktów – Nie podlega ocenie 

Termin  dostawy – Liczba punktów - Nie podlega ocenie 

Okres gwarancji – Liczba punktów – Nie podlega ocenie 

Suma punktów: Nie podlega ocenie 

 

 

 

 

 



Oferta nr 2: 

INTERIOR GROUP Daniel Stawiński 

ul. Lipowa, nr 1 

62-070 Dąbrówka  

Cena oferty – liczba punktów – 60,00 pkt. 

Jakość – Liczba punktów – 23,00 pkt. 

Termin  dostawy – Liczba punktów - 0,00 pkt. 

Okres gwarancji – Liczba punktów – 5,00 pkt. 

Suma punktów: 88,00 pkt. 

 

 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów. 

 

 

  Zatwierdził: 

SEKRETARZ  

 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
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       Tomasz Grudziak 

 


