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Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zambwiert publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pbin. zm.), ze w
postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe akcesoribw i materiatew
eksploatacyjnych wybral nastepujqce oferty:

Zadanie 1:
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zawiadamia, ze uniewaznil postepowanie
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe akcesori6w i materiatbw eksploatacyjnych w zadaniu
1 - Akcesoria do mobilnego chromatografu gazowego z detekcjq masow^, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwiefi publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn.
zm.) tj. nie ztozono zadnej oferty niepodlegaja_cej odrzuceniu.

Zadanie 2:
ANCHEM Spblka z ograniczona^ odpowiedzialnoscia. Spblka komandytowa ul. Miedzyborska 23, 04-
041 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najlepszy bilans ceny i terminu realizacji, kt6re byty
kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawc6w, ktbrzy zlozyli oferty:
1. ANCHEM Spblka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq SpcVka komandytowa ul. Miedzyborska

23, 04-041 Warszawa
Punktacja przyznana ofertom w ka±dym kryterium oceny ofert i t^czna punktacja:

1. ANCHEM Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq Spolka komandytowa ul. Miedzyborska
23, 04-041 Warszawa
Kryterium cena - 90,00 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
t^czna punktacja - 100,00 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zambwieri publicznych, Zamawiajgcy moze zawrzed
umowe w sprawie zambwienia publicznego przed upfywem terminu, o ktbrym mowa w art. 94 ust. 1
ustawy Prawo zambwiert publicznych, jezeli w postepowaniu o udzielenie zambwienia o wartosci
mntejszej nit kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zambwiert publicznych nie odrzucono 2adnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego lub zapytania o cen§ nie wykluczono zadnego wykonawcy.

Zadanie 3:
,,Drager Safety Polska" Spblka z ograniczonq odpowiedzialnosciq ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najlepszy bilans ceny i terminu realizacji, ktbre byty
kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawcbw, ktbrzy ztozyli oferty:
1. ,,Drager Safety Polska" Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoscia, ul. Chorzowska 25, 41-902

Bytom
Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tqczna punktacja:

1. ,,Drager Safety Polska" Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ ul. Chorzowska 25, 41-902
Bytom
Kryterium cena - 90,00 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
tqczna punktacja - 100,00 pkt.



Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zambwieft publicznych, Zamawiaj^cy mo±e zawrzeb
umowe w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w art. 94 ust. 1
ustawy Prawo zambwiert publicznych, jezeli w postepowaniu o udzielenie zam6wienia o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zambwiert publicznych nie odrzucono zadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego lub zapytania o cene nie wykluczono zadnego wykonawcy.

Zadanie 4:
ANCHEM Spbika z ograniczonq odpowiedzialnoscia, Sp6lka komandytowa ul. Miedzyborska 23, 04-
041 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najlepszy bilans ceny i terminu realizacji, ktbre byty
kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawcbw, ktbrzy zlozyli oferty:
1. ANCHEM Spolka z ograniczona, odpowiedzialnosci^ Spblka komandytowa ul. Miedzyborska

23, 04-041 Warszawa
Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i Iqczna punktacja:

1. ANCHEM Spblka z ograniczona, odpowiedzialnosci^ Spblka komandytowa ul. Miedzyborska
23, 04-041 Warszawa
Kryterium cena - 90,00 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
La.czna punktacja - 100,00 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zambwiert publicznych, Zamawiaj^cy moze zawrzec
umowe w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywem terminu, o ktbrym mowa w art. 94 ust. 1
ustawy Prawo zambwiert publicznych, jezeli w postepowaniu o udzielenie zam6wienia o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zambwien publicznych nie odrzucono zadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego lub zapytania o cene nie wykluczono zadnego wykonawcy.

Zadanie 5:
ANCHEM Spblka z ograniczon$ odpowiedzialnosci^ Spotka komandytowa ul. Miedzyborska 23, 04-
041 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najlepszy bilans ceny i terminu realizacji, kt6re byty
kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawcbw, ktbrzy zlozyli oferty:
1. ANCHEM Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ Sp6lka komandytowa ul. Miedzyborska

23, 04-041 Warszawa
Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i J^czna punktacja:

1. ANCHEM SpoJka z ograniczonq odpowiedzialnosci^ Spolka komandytowa ul. Miedzyborska
23, 04-041 Warszawa
Kryterium cena - 90,00 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
tqczna punktacja - 100,00 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zambwien publicznych, Zamawiaj^cy mo±e zawrzeb
umowe w sprawie zambwienia publicznego przed uplywem terminu, o ktbrym mowa w art. 94 ust. 1
ustawy Prawo zambwiert publicznych, jezeli w postepowaniu o udzielenie zambwienia o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zambwiert publicznych nie odrzucono zadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego lub zapytania o cene nie wykluczono zadnego wykonawcy.

Zadanie 6:
ANCHEM Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq Spolka komandytowa ul. Miedzyborska 23, 04-
041 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najlepszy bilans ceny i terminu realizacji, ktbre byty
kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawcbw, ktbrzy zlo±yli oferty:
1. S.WITKO Slawomir Witkowski Al. Pilsudskiego 143, 92-332 Lodz
2. ANCHEM Spbtka z ograniczon^ odpowiedzialnoscia. Spblka komandytowa ul. Miedzyborska

23, 04-041 Warszawa



Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i Jqczna punktacja:
1. S.WITKO SJawomir Witkowski Al. PiJsudskiego 143, 92-332 L6dz

Kryterium cena - 90,00 pkt.
Kryterium termin realizacji - 4,67 pkt
ta.czna punktacja - 94,67 pkt.

2. ANCHEM Spolka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. Spolka komandytowa ul. Miedzyborska
23, 04-041 Warszawa
Kryterium cena -85,10 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
La,czna punktacja - 95,10 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo zam6wieri publicznych, Zamawiaja.cy moze zawrzec
umowe w sprawie zambwienia publicznego przed uptywem terminu, o ktbrym mowa w art. 94 ust 1
ustawy Prawo zam6wiert publicznych, jezeli w postepowaniu o udzielenie zam6wienia o wartosci
mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zambwieh publicznych nie odrzucono zadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego lub zapytania o cene nie wykluczono zadnego wykonawcy.
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Otrzymuia:

1 S.WfTKO Siawomir Witkowski Al. Pilsudskiego 143, 92-332 t6dz
2. ANCHEM Spolka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. Sp6lka komandytowa ul. Miedzyborska

23, 04-041 Warszawa
3. ,,Dr3ger Safety Polska" Spolka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. OddziaJ Rumia ul.

Grunwaldzka 22, 84-230 Rumia
a/a




