
Za%cznik nr 7
do zarz4dzenia nr 24
Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
z dnia 1 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zamówienia publicznego na :
Sprzedaż i dostawę szaf metalowych aktowych do siedziby KRUS Oddział
w Koszalinie, Placówka Terenowa w Dębnie i Placówka Terenowa w Szczecinie.

(dostawę/usługę?nhntti hnrlnutlainai'4)

Regionalny

o szacunkowej wartości netto: 6.611,71 zł (%czna wartość).

W dniu 13.09.2017 r.

- opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Kasy*;
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Do upływu termmu składama ofert, t). do dma 22.09.2017 r., do godz.: 15 - złozono następu.)ące
oferty: (podać nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny złożonych ofert oraz inne oceniane Jayteria wraz
z punktacją przyznaną w poszczególnych kiyteriach i łączną punktacją):
Oceniane kryteria - cena 100%
Kryterium ceny - 100 pkt.

1) KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U2, Ol-248 Warszawa;
zaoferowana cena za wykonanie całości zamówienia: 5 .964,00 zł netto, 7.33 5 ,72 zł brutto;
Kc = (cena najniższa z zaoferowanych/cena badanej ofeity) x 100
Kc = (7.013,36/7.335,72) x 100 = 95,61 pkt.

2) BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk; zaoferowana cena za wykonanie
całości zamówienia: 6.000,00 zł netto, 7.380,00 zł brutto;
Kc = (cena najniższa z zaoferowanych/cena badanej oferty) x 100
Kc = (7.013,36/7.380,00) x 100 = 95,03 pkt.

3) Skander Wyposażenie Fżrm Andżelika Wolska, ul. Kamieńskiego 200/lok. 2, 51-126
Wrocław; zaoferowana cena za wykonanie ca'kości zamówienia: 12.412,00 zł netto, 15.266,76 zł
brutto;

Kc = (cena najniższa z zaoferowanych/cena badanej oferty) x 100
Kc = (7.013,36/15.266,76) x 100 = 45,94 pkt.
'Nykonavvca w prowadzonym postępowaniu złożył 3 oferty cenowe, z czego 2 oferly nie spełniły
wymagań postawionych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia (parametry
techniczne).

4) NIKODEMUS Sebastian Czuryński, ul. Grudzińskiego 18A/18, 62-020 Swarzędz;
zaoferowana cena za wykonanie całości zamówienia: 5.701,92 zł netto, 7.013,36 zł brutto;
Kc = (cena najniższa z zaoferowanych/cena badanej oferty) x 100
Kc = (7.013,36/7.013,36) x 100 = 100 pkt.

Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Nazwa: NIKODEMUS Sebastian Czuryński
adres siedziby Wykonawcy: ul. Grudzińskiego 18A/18, 62-020 Swarzędz



NIP: 8791802905
REGON: 302673490

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto/brutto: 5.701,92 zł netto / 7.0}3,36 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta NIKODEMUS Sebastian Czuryński spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego, jest
ofertą najkorzystniejszą cenowo. W związku z tym, wybrana zostaje w prowadzonym postępowaniu.

Koszalin, dnia 27.09.2017 r.
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