
 

 

Zamawiający:                         Jarosław, 4 grudnia 2019 r. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 

tel: 16 6215378  fax: 16 6210243 

e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia 

gastronomicznego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu, znak 

sprawy: PSONI/DP/2131-19/2974/19. 

 

Informujemy, że w wyniku dokonania badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym 

postępowaniu Zamawiający: 

 wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:  

EM GASTRO s.c., ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 35-233 Rzeszów 

 

Uzasadnienie 

Oferta tego Wykonawcy jest zgodna z treścią zapytania ofertowego oraz nie podlega odrzuceniu. 

W oparciu o ustalone kryterium oceny ofert, tj. cena – 100% oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, 

tj. 100 pkt spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.  

 

 odrzucił ofertę Wykonawcy: 

Gastro Gal Dariusz Kuśnierz Spółka Jawna, ul. Dominikańska 1A, 35-077 Rzeszów 

Uzasadnienie 

Zamawiający wymagał, by Wykonawca składając ofertę, w Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego, w kolumnie „Oferowane urządzenia (parametry, marka, 

model, producent)” wskazał parametry/markę/model/producenta oferowanego przedmiotu zamówienia 

w sposób umożliwiający dokonanie oceny przez Zamawiającego zgodności  z wymaganiami zapytania 

ofertowego.  

W Formularzu ofertowym: 

 w pozycji  nr 5 - „blikser/kuter”, Wykonawca zaoferował robot wielofunkcyjny Robot Coupe 

R211XL ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa, podczas gdy Zamawiający wymagał aby 

kuter posiadał pojemnik/zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. 

Wykonawca wskazał jednoznacznie, jaki przedmiot zamówienia oferuje w złożonej ofercie. Oferowany 

przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, wobec czego oferta ww. 

Wykonawcy podlega odrzuceniu, ponieważ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

 



 

 

Pozostałe oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu: 

TECHGAST Monika Przybylska, Mariusz Przybylski s.c., 38-480 Rymanów, ul. 

Garbarska 19, liczba punktów – 97,95 

Safematic Inwestycje Piotr Ciesielski, 05-400 Otwock, ul. Reymonta 71d/33, liczba 

punktów – 97,12 

Unigastro Barbara Puć, 50-514 Wrocław, ul. Międzyleska 6c, liczba punktów – 84,63 

TECHNICA GROUP sp. z o.o., sp. k., 43-430 Skoczów, Ochaby Małe, ul. Miłosna 2, liczba 

punktów – 82,32 

Swisspol Ltd sp. z o.o., 50-429 Wrocław, ul. Wilcza 27, liczba punktów – 80,46 

 

 

 

 

 

 


