Biblioteka Miejska w Łodzi
Łódź, dnia 07.03.2022 r.

ZP.26.5.2022

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź, informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę ekspozytorów,
wieszaków oraz skrzynek do dystrybucji gazety Łódź.pl, jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę złożoną przez:
I.

RW DESIGN Spółka z o.o., ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice
Dla następujących pozycji z Formularza ofertowego:
1. Skrzynia na gazety – 20 sztuk – 41.000,00 zł
3. Wieszak na gazety – 50 sztuk – 3.750,00 zł (wersja a lub wersja b)
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie badania ofert ustalono, że oferta Wykonawcy: RW DESIGN Spółka z
o.o., ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice, odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru: cena oferty dla danego
asortymentu z formularza ofertowego – 100%.
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wymagania określone w zapytaniu
ofertowym i jest zgodna z przedmiotem zamówienia.

II.

DREWMET Jan Furmanek, ul. Wschodnia 38a, 95-054 Ksawerów
Dla następujących pozycji z Formularza ofertowego:
2. Stojak na gazety – 50 sztuk – 19.680,00 zł
4. Skrzynka na gazety – 30 sztuk – 4.059,00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie badania ofert ustalono, że oferta Wykonawcy: DREWMET Jan
Furmanek, ul. Wschodnia 38a, 95-054 Ksawerów, odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru: cena
oferty dla danego asortymentu z formularza ofertowego – 100%.
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wymagania określone w zapytaniu
ofertowym i jest zgodna z przedmiotem zamówienia.

III.

Na pozycję nr 5: Ekspozytor MPK – 25 sztuk nie złożono żadnej oferty.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także
punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert.

Nr
oferty

1

Wykaz i porównanie złożonych ofert
Ilość punktów uzyskanych w kryterium:
Nazwa i adres Wykonawcy „Cena oferty brutto dla danego asortymentu z
formularza ofertowego”
1. Skrzynia na gazety – 41.000,00 zł
(100 pkt)

RW DESIGN Spółka z o.o.
ul. Łaska 3/5
95-200 Pabianice

2. Stojak na gazety – 50 sztuk – 21.525,00 zł
(91,43 pkt)
3. Wieszak na gazety – 50 sztuk – 3.750,00 zł
(100 pkt)
4. Skrzynka na gazety – 30 sztuk – 4.980,00 zł
(81,51 pkt)
1. Skrzynia na gazety – 20 sztuk – 54.120,00 zł
(75,76 pkt)

2

DREWMET Jan Furmanek
ul. Wschodnia 38a
95-054 Ksawerów

2. Stojak na gazety – 50 sztuk – 19.680,00 zł
(100 pkt)
3. Wieszak na gazety – 50 sztuk – 5.227,50 zł
(71,74 pkt)
4. Skrzynka na gazety – 30 sztuk – 4.059,00 zł
(100 pkt)

