
Zamawiający: Bielsko-Biała, dnia 16.11.2022 r. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76 

43-316 Bielsko-Biała 

PIW.26.1.2022 

Nr ogłoszenia BZP: 

2022/BZP 00397092/01 

 

Zamówienie publiczne pod nazwą: 

„Dostawa chłodni kontenerowych wraz z instalacją w celu wczesnego wykrywania i 

zwalczania ASF” 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Działając na podstawie art. 253 ust. l i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 tj ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający 

informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na „Dostawę chłodni kontenerowych wraz z instalacją w celu wczesnego wykrywania 

i zwalczania ASF”, nr referencyjny PIW.26.1.2022 

1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zgodnie z art.239 Ustawy PZP, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, 

złożonej przez Wykonawcę: 

KLIMORS II sp. z o.o. (dawniej KLIMORS spółka z o.o. sp. k.) ul. Krakowska 51, 43-

340 Kozy 

 

UZASADNIENIE: 

 

Wyżej wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w rozdziale XV SWZ. 

2. ZESTAWIENIE PUNKTACJI ZŁOŻONYCH OFERT 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację w kryterium oceny ofert przyznaną złożonym 

ofertom: 

lp Nazwa 
Cena 

Ilość punktów 

Gwarancja 

Ilość punktów 
Suma punktów 

1 

KLIMORS II sp. z o.o. (dawniej 

KLIMORS spółka z o.o., sp. k.), 

ul. Krakowska 51, 43-340 Kozy 

90,00 10,00 100,00 

4 

PPHU Vacuum-Global Jakub 

Megas, Szklarka Myślniewska 67, 

63-500 Ostrzeszów 

83,18 9,50 92,68 



3. INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH: 

W postępowaniu na podstawie art. 146 ustawy PZP odrzucono następujące oferty: 

- P.P.H.U. MIREX Międzyrzecze Dolne 236 43-392 Międzyrzecze Dolne (na podstawie art. 

146 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – zaszyfrowanie oferty kluczem pochodzącym z innego 

postępowania na platformie miniPortal, a tym samym niemożliwość odszyfrowania oferty) 

- ZWUH Aniela Machniak ul. Armii Poznań 7 64-800 Chodzież (na podstawie art. 146 ust. 1 

pkt 1 ustawy PZP – złożenie oferty o godzinie 12:02 14.11.2022, gdzie termin złożenia ofert 

upływał o godzinie 12:00 14.11.2022) 

4. ZAWARCIE UMOWY: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy PZP, zawarcie umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Podpisanie umowy odbędzie się w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. 

5. POUCZENIE: 

Na niniejszą czynność Zamawiającego przysługuje prawo na wniesienie odwołania do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni na zasadach określonych w dziale IX Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 
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