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którzy złożyli oferty  

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą przewodowych słuchawek, poduszek skóropodobnych, 
kabli przyłączeniowych dla potrzeb Centrum Obsługi Telefonicznej przy Oddziale 
ZUS w Toruniu 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych ofertach 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu (Zamawiający), zgodnie z pkt. 6.15 Zapytania 
publicznego dot. postępowania na „Zakup wraz z dostawą przewodowych słuchawek, poduszek skóropodobnych, kabli 

przyłączeniowych dla potrzeb Centrum Obsługi Telefonicznej przy Oddziale ZUS w Toruniu”, (dalej „Zapytanie”)  
dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert: 

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

„Telepol” Sp. cywilna  

J.K. Pawlak, A. Ogierman 

ul. Goździków 4 

40-748 Katowice 

2. Uzasadnienie wyboru oferty: 

W pkt. 5.1 Zapytanie, Zamawiający określił, że dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w następujący 
sposób: 

„5.1.1. ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ilości przyznanych im punktów; 

5.1.2. ilość przyznanych ofertom punktów będzie równa sumie punktów uzyskanych w obydwu wymienionych 
poniżej kryteriach oceny ofert. 

5.1.3. oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą”; 

Wybrany Wykonawca nie został wykluczony, wybrana oferta nie została odrzucona oraz uzyskała 
najwięcej punktów przydzielanych na podstawie kryteriów określonych w Zapytaniu. 

W punktach 5.2 – 5.4 Zapytania Zamawiający opisał kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

„5.2. Kryteriami oceny ofert są 

5.2.1. Cena (C)    - znaczenie 85 %; 

5.2.2. Okres gwarancji jakości (G) - znaczenie 15 %; 

Wyjaśnienie:  minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dostarczony 
przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.  

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na 
dostarczony przedmiot zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeśli 
Wykonawca nie poda okresu gwarancji jakości Zamawiający, uzna, że obowiązywał 
będzie 24 miesięczny okres gwarancji. 

Cenę oraz Okres gwarancji jakości Wykonawca poda w formularzu oferty (załącznik F do Zapytania). 

5.3. Punkty w kryterium Okres gwarancji jakości (G) będą przyznawane w następujący sposób: 
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Lp. 
Podany przez Wykonawcę w ofercie okres gwarancji  

(w miesiącach) 
Ilość punktów przydzielonych 

ofercie 

1. 24 0 

2. od 25 do 40 5 

3. od 41 do 47 10 

4. 48 i więcej 15 

5.4. Całkowita ilość punktów należnych ofertom będzie obliczana w następujący sposób: 

 
  

  

Gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

P – łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę; 

C min – najniższa Cena całkowita oferty spośród wszystkich ocenianych ofert; 

C of – cena podana w ocenianej ofercie 

G –  ilość  punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium “Okres gwarancji jakości”. 

3. W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy i uzyskali następującą ilość punktów: 

Tabela 1.  

N
r 

o
fe

rt
y 

Nazwa i adres wykonawcy składającego 
ofertę 

Ilość punktów 
uzyskanych przez 

ofertę w kryterium 
Cena  

(Cena oferty w zł) 

Ilość punktów 
uzyskanych przez 

ofertę w kryterium 
Okres Gwarancji 

Jakości  
(Okres gwarancji jakości 

zawarty w ofercie – 
w miesiącach) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskana przez 
ofertę 

1 

„VOIP24SKLEP.PL” Sp. z o.o. 

ul. Karola Libelta 8 

85-080 Bydgoszcz 

79,29 
(12 904,80) 

5,00 
(36) 

84,29 

2 

„TELEPOL” Sp. cywilna 

J.K. Pawlak, A. Ogierman 

ul. Goździków 4 

40-748 Katowice 

85,00 
(12 038,01) 

5,00 
(36) 

90,00 

4. Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy na dzień 21 lutego 2018 r. w godzinach od 8:00 
do 15:00.  

 Miejsce zawarcia umowy:  

 siedziba Zamawiającego – ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń, pokój nr 102A. 

 Na wniosek Wykonawcy umowa może być zawarta korespondencyjnie. 

 

P = 
C min 

x 85 +G 
 
 C of 


