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Oddział w Bydgoszczy 
Bydgoszcz, dnia 18.06.2021r. 

040000/271/I/2021/ZAP 
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
  
Dotyczy postępowania pn. „Serwis instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji 
mechanicznej” Znak postępowania: 040000/271/I/2021/ZAP 
 
Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Liczba części 2: 
Część I zamówienia  Serwis instalacji klimatyzacyjnej i klimatyzatorów stacjonarnych oraz 

wentylacji mechanicznej 
Część II zamówienia  Serwis klimatyzatorów przenośnych 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje o 
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. 
W zakresie części I oraz II zamówienia została wybrana oferta złożona przez: 

PROMAR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz. 
Cena oferty brutto w części I zamówienia wynosi 91.393,92 złotych 
Cena oferty brutto w części II zamówienia wynosi 48.682,17 złotych.  
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
Zgodnie z postanowieniami SWZ za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta zawierająca 
najkorzystniejszy bilans punktów (odpowiednio do części zamówienia) w kryteriach: 

 cena oferty brutto – waga 60 podana w % 

 okresu gwarancji na wymienione części zamienne fabrycznie nowe – waga 10 podana w % 

 doświadczenie serwisanta – waga 30 podana w %, 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena              
oferty brutto 
(C) 

60% 60 
         Ccena brutto oferty najtańszej 
C =  ----------------------------- x 60 
        Ccena brutto oferty badanej                                       

Okres gwarancji 
na wymienione 
części zamienne 
fabrycznie  
nowe (G) 

10% 10 
         Gokres gwarancji zaoferowany w ocenianej ofercie (w miesiącach) 
G =  -------------------------------------------------------------- x 10      
         Gnajdłuższy zaoferowany okres gwarancji (w miesiącach). 

Doświadczenie 

serwisanta (D) 
30% 30 

         Ddoświadczenie serwisanta zaoferowane w ocenianej ofercie (w miesiącach) 
D =  ------------------------------------------------------------------- x 30      
         Dnajdłuższe zaoferowane doświadczenie serwisanta (w miesiącach)  

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 
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Całkowita liczba punktów, jaką otrzymała dana oferta, została obliczona wg poniższego wzoru: 
LP = C + G + D 
gdzie: 
LP – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 
G – punkty uzyskane w kryterium „Okresu gwarancji na wymienione części zamienne fabrycznie 
nowe” 
D - punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie serwisanta”  
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana została na podstawie ceny 
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w 
tabeli powyżej. 
Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji na wymienione części zamienne fabrycznie nowe”  
dokonana została na podstawie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego okresu udzielonej gwarancji 
(załącznik nr 11 do SWZ) i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosił 24 miesiące. Przy ocenie ofert był brany pod uwagę 
okres udzielonej gwarancji (w miesiącach), ponad 24 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca otrzymał 
punkty za w/w kryterium oceny ofert jeśli zaproponował okres gwarancji > niż 24 miesięcy.  
W przypadku zaoferowania 24 miesięcy gwarancji Wykonawca otrzymał 0 pkt w kryterium oceny 
ofert okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 48 miesięcy.  
Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie serwisanta”  
Ocenie podlegało wyłącznie doświadczenie w zakresie serwisowania przedmiotu zamówienia tego 
samego serwisanta, który został wykazany w załączniku nr 7 do SWZ Wykaz serwisantów 
(odpowiednio do części zamówienia). W przypadku wykazania więcej niż jednego serwisanta do 
kryterium oceny ofert Zamawiający przyjął serwisanta z najdłuższym okresem doświadczenia.  
Punkty za kryterium doświadczenie serwisanta zostały przyznane na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy dotyczącego doświadczenia serwisanta (załącznik nr 12 do SWZ), odpowiednio do części 
zamówienia i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
Przy ocenie ofert było brane pod uwagę doświadczenie serwisanta (w miesiącach), którego minimum 
wynosiło 12 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca otrzymał punkty za w/w kryterium oceny ofert jeśli 
zaproponował doświadczenie serwisanta równe 12 miesięcy. 
Maksymalne doświadczenie serwisanta podlegające punktacji to 120 miesięcy. Oznacza to, że 
Wykonawca, który zaproponował serwisanta o doświadczeniu ponad 120 miesięcy otrzymał 
maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny oferty. Do oceny było brane doświadczenie 
serwisanta wykazane w pełnych miesiącach. 
 
WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:  

 

cena oferty 

brutto

Okres 

gwarancji na 

wymienione 

części 

zamienne 

fabrycznie 

nowe 

doświadczenie 

serwisanta

cena oferty 

brutto

Okres 

gwarancji 

na 

wymienion

e części 

zamienne 

fabrycznie 

nowe 

doświadczenie 

serwisanta

zł miesiące miesiące zł miesiące miesiące

PROMAR Sp. z o.o.

85-079 Bydgoszcz 

ul. Kościuszki 27

91 393,92 24 199 48 682,17 24 199

P.H.U CLIMAG 

Mariusz Wiaderkiewicz

ul. Leśna 34 Kruszyn, 

86-014 Sicienko

89 209,44 36 96 41 903,64 36 96

Inwest – Realizacja Inwestycji 

Tomasz Pracowity

ul. Kordeckiego 5B/6, 

87-100 Toruń

70 405,20 24 348 30 195,27 24 348

Część I zamówienia Część I zamówienia

Wykonawca
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PUNKTACJA PRZYZNANA WYKONAWCOM: 

 

 

 

cena oferty 

brutto 

Okres 

gwarancji 

na 

wymienion

e części 

zamienne 

fabrycznie 

nowe 

doświadczenie 

serwisanta
SUMA

cena oferty 

brutto

Okres 

gwarancji 

na 

wymienion

e części 

zamienne 

fabrycznie 

nowe 

doświadczenie 

serwisanta
SUMA

pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt

PROMAR Sp. z o.o.

85-079 Bydgoszcz 

ul. Kościuszki 27

60,00 0,00 30,00 90,00 60,00 0,00 30,00 90,00

P.H.U CLIMAG 

Mariusz Wiaderkiewicz

ul. Leśna 34 Kruszyn, 

86-014 Sicienko

Inwest – Realizacja Inwestycji 

Tomasz Pracowity

ul. Kordeckiego 5B/6, 

87-100 Toruń

ofetra odrzucona nie podlega punktacji

oferta odrzucona nie podlega punktacji

Wykonawca

Część I zamówienia Część I zamówienia
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