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ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
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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

Warszawa, dn. 30.06.2021 r. 

Wykonawcy 
Nr postępowania ZP 13/2021

Znak sprawy: P.290.9.2021.P2
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa drukarek atramentowych”, Nr 
referencyjny postępowania: ZP 13/2021.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT
Transportowy Dozór Techniczny, jako Zamawiający działając na podstawie art.  263  ustawy z dnia 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę drukarek 
atramentowych Wykonawca, tj. NICAT COM Sp. z o.o., ul.Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa, którego oferta 
została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

Dlatego Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców i ocenił ofertę F.H.U.CONTRAKT Adam Goik, ul. Karpacka 11, 40-216 Katowice jako 
najkorzystniejszą, gdyż oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U.CONTRAKT Adam Goik, ul. Karpacka 11, 40-216 Katowice 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta  jest najkorzystniejszą, z uwagi na fakt, iż otrzymała największą liczbę punktów oraz spełnia 
wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia, zwana dalej „SWZ” i nie podlega 
odrzuceniu. Wybór oferty został dokonany zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ tj. według 
kryteriów: cena oferty W1 - waga kryterium 60%, zakup dodatkowej gwarancji W2 - waga kryterium 40%.

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertom

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty
(zł brutto)

Punktacja w 
kryterium: 
Cena oferty

Zakup 
dodatkowej 
gwarancji:

Punktacja w 
kryterium: 

Zakup 
dodatkowej 

gwarancji

Łączna 
punktacja

1.

W. Multikom Adam 
Papierski

ul. Fabryczna 15
85-741 Bydgoszcz

- - - - oferta 
odrzucona



2/2

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty
(zł brutto)

Punktacja w 
kryterium: 
Cena oferty

Zakup 
dodatkowej 
gwarancji:

Punktacja w 
kryterium: 

Zakup 
dodatkowej 

gwarancji

Łączna 
punktacja

2.

F.H.U.CONTRAKT Adam 
Goik

ul. Karpacka 11
40-216 Katowice

137 139,80 zł 60 24 miesiące 40 100

3.
MicrOne Sp. z o.o.

pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław

142 028,10 zł 57,93 24 miesiące 40 97,93

4.
NICAT COM Sp. z o.o.

ul.Okrzei 21/1
03-715 Warszawa

119 622,42 - 24 miesiące -

Wykonawca 
uchylił się od 

zawarcia 
umowy

5.

COPY-Q s.c. Adam 
Chojnacki Radosław 

Stępień
ul. Bolesławicka 20
03-325 Warszawa

- - - - oferta 
odrzucona

Oferty odrzucone: 
1. COPY-Q s.c. Adam Chojnacki Radosław Stępień, ul. Bolesławicka 20, 03-325 Warszawa,

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia.

2. P.W. Multikom Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz,
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zamawiający 
może zawrzeć umowę po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.
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