
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.18.2021
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant II (negocjacje fakultatywne)
pod nazwą:

"Zakup wraz z dostawą ergonomicznych krzeseł biurowych dla pracowników w ramach
projektu "Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników

miejskich jednostek organizacyjnych" - nr projektu WND-RPSL.08.03.02-24-0500/19"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
CZĘŚĆ 1: Dostawa ergonomicznych krzeseł biurowych do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, ul.
Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice w ilości 94 szt.

PH Lobos A.Łobos M.Łobos Sp. J.
Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków z ceną 129 263,16 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.05.2021r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
W dniu 25.05.2021r. pismem MZUK.17498.2021 wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia
przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria oraz do złożenia próbki w postaci
kompletnego ergonomicznego krzesła biurowego. Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe poza
dokumentem potwierdzającym spełnianie przez krzesło minimalnych wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz.
973). Ponadto Wykonawca nie dostarczył próbki w postaci kompletnego ergonomicznego krzesła biurowego.
Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2c) ustawy pzp, gdyż Wykonawca, nie złożył
w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego oraz odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5)
ustawy pzp, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
W dniu 28.05.2021r. pismem MZUK.17988.2021 wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2 do złożenia
przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Wykonawca terminowo złożył dokumenty
wymienione w wezwaniu.
W dniu 31.05.2021r. pismem MZUK.18066.2021 wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2 do złożenia
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca
terminowo złożył dokumenty wymienione w wezwaniu.
Zamawiający całość dokumentacji Wykonawcy uznał za potwierdzającą spełnienie warunków udziału
w postępowaniu i potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo
zamówień publicznych i warunkami zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
1) cena - 60%.
2) okres gwarancji i rękojmi - 40%.

CZĘŚĆ 2: Dostawa ergonomicznych krzeseł biurowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Plac
Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice w ilości 60 szt.
PH Lobos A.Łobos M.Łobos Sp. J.
Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków z ceną 82 508,40 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo



zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.05.2021r. do godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
W dniu 25.05.2021r. pismem MZUK.17498.2021 wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia
przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria oraz do złożenia próbki w postaci
kompletnego ergonomicznego krzesła biurowego. Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe poza
dokumentem potwierdzającym spełnianie przez krzesło minimalnych wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ergonomii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz.
973). Ponadto Wykonawca nie dostarczył próbki w postaci kompletnego ergonomicznego krzesła biurowego.
Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2c) ustawy pzp, gdyż Wykonawca, nie złożył
w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego oraz odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5)
ustawy pzp, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
W dniu 28.05.2021r. pismem MZUK.17988.2021 wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2 do złożenia
przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Wykonawca terminowo złożył dokumenty
wymienione w wezwaniu.
W dniu 31.05.2021r. pismem MZUK.18066.2021 wezwał Wykonawcę, który złożył Ofertę nr 2 do złożenia
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca
terminowo złożył dokumenty wymienione w wezwaniu.
Zamawiający całość dokumentacji Wykonawcy uznał za potwierdzającą spełnienie warunków udziału
w postępowaniu i potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Oferta jest zgodna z ustawą Prawo
zamówień publicznych i warunkami zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
1) cena - 60%.
2) okres gwarancji i rękojmi - 40%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
i rękojmi na przedmiot

zamówienia

Łączna
punktacja

1.

CZĘŚĆ 1: Dostawa ergonomicznych krzeseł biurowych
do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, ul. Strzelców
Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice w ilości 94 szt. - OFERTA
nr 1
TRONUS Polska Sp. z o.o.
Ordona 2A,
01-237 Warszawa

0,00 0,00 0,00

2.

CZĘŚĆ 2: Dostawa ergonomicznych krzeseł biurowych
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Plac Inwalidów
Wojennych 12, 44-100 Gliwice w ilości 60 szt. - OFERTA
nr 1
TRONUS Polska Sp. z o.o.
Ordona 2A,
01-237 Warszawa

0,00 0,00 0,00

3.

CZĘŚĆ 1: Dostawa ergonomicznych krzeseł biurowych
do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, ul. Strzelców
Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice w ilości 94 szt. - OFERTA
nr 2
PH Lobos A.Łobos M.Łobos Sp. J.
Mieczysława Medweckiego 17,
31-870 Kraków

60,00 40,00 100,00

4. CZĘŚĆ 2: Dostawa ergonomicznych krzeseł biurowych
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Plac Inwalidów
Wojennych 12, 44-100 Gliwice w ilości 60 szt. - OFERTA
nr 2

60,00 40,00 100,00



PH Lobos A.Łobos M.Łobos Sp. J.
Mieczysława Medweckiego 17,
31-870 Kraków

Specjalista

02-06-2021 r. Adam Bicz
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

02-06-2021 r. Grzegorz Śliczniuk
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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