Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02

Warszawa, dnia 14.01.2020r.

Wykonawcy
wg rozdzielnika

TDT.P1-382-49/19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Transportowy
Dozór
Techniczny
przekazuje
informacje
o
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
w zapytaniu ofertowym 8/2019 na „Dostawę artykułów pościelowych dla Transportowego Dozoru Technicznego”.
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
1) LAWAL Sp. o.o.
ul. Dominikańska 21B
02-783 Warszawa
Uzasadnienie:
Oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów tj. 100,00.
Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Lp. Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

Liczba punktów

Uwagi

1

F.P.H.U „BARBAT” Grzegorz Stawiarski
ul. Grunwaldzka 86
33-300 Nowy Sącz

61 167,65 zł brutto

Próbka nie spełnia
wymagań

Oferta podlega
odrzuceniu

2

LAWAL Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 21B
02-738 Warszawa

63 051,20 zł brutto

100,00

Brak

3

TONIKO A. Czarnacka
ul. Kazury 24/28
02-795 Warszawa

63 617,50 zł brutto

Oferta
nie podlega ocenie

Oferta podlega
odrzuceniu

4

KONTAR Jan Dwożan
ul. Kolumba 5
70-035 Szczecin

63 716,10 zł brutto

Oferta
nie podlega ocenie

Oferta podlega
odrzuceniu

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) chcielibyśmy poinformować o zasadach
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej
TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html
Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, tel.: +48 22 490 29 02, info@tdt.gov.pl, www.tdt.gov.pl,
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686

5

Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.
ul. Kolberga 48D
44-100 Gliwice

72 633,75 zł brutto

86,81

Brak

6

„AS FROTEX” Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 27/35
00-639 Warszawa

103 124,70 zł brutto

Oferta
nie podlega ocenie

Oferta podlega
odrzuceniu

Nazwy i adresy Wykonawców, których oferta została odrzucona:
1)

F.P.H.U „BARBAT” Grzegorz Stawiarski
ul. Grunwaldzka 86
33-300 Nowy Sącz
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie zapisu ust. II pkt 6 ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia
tj. „Załączone do oferty próbki stanowią treść oferty, brak załączenia próbek lub załączenie próbek, które nie
spełniają wymagań zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty;”
Uzasadnienie:
W celu potwierdzenia wymaganej jakości, Zamawiający wymagał dostarczenia razem z ofertą próbki
(min. jedną poszewkę na poduszkę, jedną poszewkę na kołdrę, jedne prześcieradło) wraz z kartą
materiałową/metką/innym dowodem zawierającym informację o charakterystyce produktu która potwierdzi
wymagania Zamawiającego. Przedmiotem próbki miały być artykuły pościelowe posiadające cechy analogiczne
jak te, które będą przedmiotem dostawy.
Zamawiający żądał złożenia próbek, które spełniają wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia
m.in. w ust. II pkt 1 i pkt 2 tj:
Przedmiot zamówienia powinien posiadać:
1.
Wysoką jakość i estetykę wykonania.
2.
Prosto obszyte/równe krawędzie (nie mogą tworzyć się falbanki ani marszczenia).
Załączone przez Wykonawcę próbki nie posiadają wysokiej jakości i estetyki wykonania – są nieestetycznie
wykonanie, strzepią się nitki przy obszyciach prześcieradła oraz prześcieradło odbiega kolorem od pozostałych
części artykułów pościelowych, ponadto tworzą się marszczenia na obszytych krawędziach prześcieradła.

2) TONIKO A. Czarnacka
ul. Kazury 24/28
02-795 Warszawa
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie zapisu ust. II pkt 6 ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia
tj. „Załączone do oferty próbki stanowią treść oferty, brak załączenia próbek lub załączenie próbek, które nie
spełniają wymagań zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty;”
Uzasadnienie:
W celu potwierdzenia wymaganej jakości, Zamawiający wymagał dostarczenia razem z ofertą próbki
(min. jedną poszewkę na poduszkę, jedną poszewkę na kołdrę, jedne prześcieradło) wraz z kartą
materiałową/metką/innym dowodem zawierającym informację o charakterystyce produktu która potwierdzi
wymagania Zamawiającego. Wykonawca nie dostarczył kompletnych próbek, załączył tylko próbkę poszewki
na poduszkę.
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3) KONTAR Jan Dwożan
ul. Kolumba 5
70-035 Szczecin
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie zapisu ust. II pkt 6 ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia
tj. „Załączone do oferty próbki stanowią treść oferty, brak załączenia próbek lub załączenie próbek, które nie
spełniają wymagań zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty;”
Uzasadnienie:
W celu potwierdzenia wymaganej jakości, Zamawiający wymagał dostarczenia razem z ofertą próbki
(min. jedną poszewkę na poduszkę, jedną poszewkę na kołdrę, jedne prześcieradło) wraz z kartą
materiałową/metką/innym dowodem zawierającym informację o charakterystyce produktu która potwierdzi
wymagania Zamawiającego. Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą wymaganych próbek.
4)

„AS FROTEX” Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 27/35
00-639 Warszawa
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie zapisu ust. II pkt 6 ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia
tj. „Załączone do oferty próbki stanowią treść oferty, brak załączenia próbek lub załączenie próbek, które nie
spełniają wymagań zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty;”
Uzasadnienie:
W celu potwierdzenia wymaganej jakości, Zamawiający wymagał dostarczenia razem z ofertą próbki
(min. jedną poszewkę na poduszkę, jedną poszewkę na kołdrę, jedne prześcieradło) wraz z kartą
materiałową/metką/innym dowodem zawierającym informację o charakterystyce produktu która potwierdzi
wymagania Zamawiającego. Wykonawca nie dostarczył wraz z ofertą wymaganych próbek.
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