
 

                       ZAKŁAD NARODOWY 
                         im. OSSOLIŃSKICH 
 
ul. Szewska 37,  50-139 Wrocław,  tel. 071 344-44-71,   fax 071 344-85-61,  NIP 897-10-82-476,  znio@znio.pl 

 
Wrocław, dnia 11.05.2017 r. 

 
 

 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA  

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-3/2017 
„Dostawa urządzeń do Pracowni Introligatorskiej” 

 
1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że  
w postępowaniu w ZADANIU NR 1  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: 

GRAFMASZ Tomasz Wiąk 
ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów 

Uzasadnienie: była to jedyna oferta złożona dla tego zadania, zgodna z treścią SIWZ. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w tym zadaniu, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firmy i adresy Wykonawców 
Liczba pkt  
w kryterium  
„cena oferty” 

Liczba pkt w kryterium 
„czas przywrócenia 
urządzenia do sprawności 
od momentu zgłoszenia” 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

1 
GRAFMASZ Tomasz Wiąk 
ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów 

90,00 0,00 90,00 

 
 

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu  
w ZADANIU NR 2  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 

CHRIS Krzysztof Sawicki 
ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 

Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert spośród 
wszystkich złożonych ofert dla tego zadania. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w tym zadaniu, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firmy i adresy Wykonawców 
Liczba pkt  
w kryterium  
„cena oferty” 

Liczba pkt w kryterium 
„czas przywrócenia 
urządzenia do sprawności 
od momentu zgłoszenia” 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

2 
„AVARGRAF” Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa 56,57 10,00 66,57 

3 
CHRIS Krzysztof Sawicki 
ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 

90,00 10,00 90,00 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu  
w ZADANIU NR 3  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 

„AVARGRAF” Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa 

Uzasadnienie: była to jedyna oferta złożona dla tego zadania, zgodna z treścią SIWZ. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w tym zadaniu, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firmy i adresy Wykonawców 
Liczba pkt  
w kryterium  
„cena oferty” 

Liczba pkt w kryterium 
„czas przywrócenia 
urządzenia do sprawności 
od momentu zgłoszenia” 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

2 
„AVARGRAF” Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa 90,00 10,00 100,00 

 
 

4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu  
w ZADANIU NR 4  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 

CHRIS Krzysztof Sawicki 
ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 

Uzasadnienie: była to jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta złożona dla tego zadania, zgodna  
z treścią SIWZ. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w tym zadaniu, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firmy i adresy Wykonawców 
Liczba pkt  
w kryterium 
„cena oferty” 

Liczba pkt w kryterium 
„czas przywrócenia 
urządzenia do sprawności 
od momentu zgłoszenia” 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

2 
„AVARGRAF” Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa oferta nie podlega ocenie 

3 
CHRIS Krzysztof Sawicki 
ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 

90,00 10,00 100,00 

 
 

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu  
w ZADANIU NR 5  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 

CHRIS Krzysztof Sawicki 
ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 

Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert spośród 
wszystkich złożonych ofert dla tego zadania. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w tym zadaniu, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firmy i adresy Wykonawców 
Liczba pkt  
w kryterium 
„cena oferty” 

Liczba pkt w kryterium 
„czas przywrócenia 
urządzenia do sprawności 
od momentu zgłoszenia” 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

2 
„AVARGRAF” Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa 59,04 10,00 69,04 

3 
CHRIS Krzysztof Sawicki 
ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 

90,00 10,00 90,00 

 
 
 



3 
 

 
6. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w postępowaniu  

w ZADANIU NR 6  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 
CHRIS Krzysztof Sawicki 

ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 
Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert spośród 
wszystkich złożonych ofert dla tego zadania. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje wykaz Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w tym zadaniu, wraz z łączną punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firmy i adresy Wykonawców 
Liczba pkt  
w kryterium 
„cena oferty” 

Liczba pkt w kryterium 
„czas przywrócenia 
urządzenia do sprawności 
od momentu zgłoszenia” 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

2 
„AVARGRAF” Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa 60,77 10,00 70,77 

3 
CHRIS Krzysztof Sawicki 
ul. Szwedzka 23/77, 30-324 Kraków 

90,00 10,00 90,00 

 
 

 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 
 
 
 
 
 


