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ępowaniu złożono trzy n/w oferty: 
 
 

 

Numer oferty 1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   

Moris-Sport Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa 

Cena ofertowa brutto:  1 175 839,31  zł 

Gwarancja jakości: 5  lat  

Kryterium oceny 
Ocena  

(liczba pkt) 
Uzasadnienie 

Łączna punktacja  
– suma punktów za 

poszczególne 
kryteria 

Cena ofertowa   
 

95,00 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 95 pkt 

gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 

odrzuconych 

Ci – ceny poszczególnych ofert 
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 

 
P(Ci)= (1 175 839,31/1 175 839,31) x 95 pkt = 95  pkt 

     95,00 pkt 
 

Gwarancja 
jakości 

0 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 

przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 

gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 
18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 

5 lat  = 0 pkt 

 
 

 



 

 

 

Numer oferty 2 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   

Nova-Sport Sp. z o.o., ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa 

Cena ofertowa brutto:  1 248 604,39  zł 

Gwarancja jakości: 5  lat  

Kryterium oceny 
Ocena  

(liczba pkt) 
Uzasadnienie 

Łączna punktacja  
– suma punktów za 

poszczególne 
kryteria 

Cena ofertowa   
 

 89,46 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 

matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 95 pkt 
gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 

odrzuconych 
Ci – ceny poszczególnych ofert 

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 

 
P(Ci)= (1 175 839,31/1 248 604,39) x 95 pkt = 89,46 pkt 

 

89,46 pkt  

Gwarancja 
jakości 

 0 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 

przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 

gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 
18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 

5 lat  = 0 pkt 

 
 

 

 
 

Numer oferty 3 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   

Saltex Europa Sp. z o.o., ul. Sudecka 106A 
Cena ofertowa brutto: 1 439 592,00 zł 

Gwarancja jakości: 5  lat  

Kryterium oceny 
Ocena  

(liczba pkt) 
Uzasadnienie 

Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne 

kryteria 

Cena ofertowa   
 

77,59 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 

matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ: 
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 95 pkt 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie 
odrzuconych 

Ci – ceny poszczególnych ofert 

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny 
 

P(Ci)= (1 175 839,31/1 439 592,00) x 95 pkt =   pkt 

 

77,59 pkt  

Gwarancja 
jakości 

0 pkt 

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 

gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 

18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ: 

5 lat  = 0 pkt 

 

 

 
 

 W toku badania ofert Zamawiający ustalił, iż cena najkorzystniejszej 
niepodlegającej odrzuceniu oferty, tj. oferty nr.1, złożonej przez Wykonawcę 
Moris-Sport Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa (cena ofertowa 
brutto: 1 175 839,31 złotych), przekracza kwotę jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 



Mając powyższe na uwadze postępowanie zostaje unieważnione na 
podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż cena 
najkorzystniejszej niepodlegającej odrzuceniu oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a 
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 
zamówienia. 

  

 

                                                                  Kierownik Jednostki Zamawiającego 

                                                                     - Dyrektor MOSiR w Radomiu 


