
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA nr 15/2012 

Sporządzony w dniu 29.06.2012r. 

                                                      
1. Przedmiot zamówienia. 
 
Zakup i dostawa korelatora. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu zgodnie z regulaminem obowiązującym u Zamawiającego. 
 
3. Dane dotyczące złożonych ofert. 
Do dnia 18.06.2012r, do godziny 1200 tj. terminu składania ofert, złożono 2 (dwie) oferty. Jedna oferta została 
doręczona do siedziby Zamawiającego 18.06.2012r. o godz. 1300 i jako oferta złożona po terminie została 
odesłana adresatowi  
 
Lista ofert - informacje dotyczące nazwy i adresu oferentów oraz daty złożenia 
ofert (nazwa, adres, data złożenia). 
 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Data 

1 
 

RADETON Polska Sp. z o.o. 
 

05-500 Piaseczno 
ul. Kościuszki 27 

06.06.2012r. 

2 „Złote Runo” Sp. z o.o. 00-634 Warszawa 
ul. Jaworzyńska 11/19 

15.06.2012r. 

3 SEWERIN Sp. z o.o. 03-236 Warszawa 
ul. Annopol 3 

18.06.2012r. 
(o godz. 1300, tj. po terminie) 

 
Do otwarcia zostały dopuszczone oferty nr 1 i nr 2. 
 
4. Protokół z otwierania ofert. 
 
Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 18.06.2012r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego: 
 
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.                                    
42-400 Zawiercie   ul. 11 LISTOPADA 2  
 
Osoby po stronie Zamawiającego złożyły oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 
Podczas czynności otwierania ofert nie były obecne żadne osoby reprezentujące oferentów.  
 

5. Zbiorcze zestawienie ofert (nazwa, adres, cena, uwagi). 
 

Nr 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa 
netto 

Cena ofertowa 
 brutto  

1 RADETON Polska Sp. z o.o.  56 416,00 zł 69 391,68 zł 
2 „Złote Runo” Sp. z o.o. 57 700,00 zł 70 971,00 zł 

 
 



5. Badanie ofert w niejawnej części pracy komisji. 
 
Po czynności badania ofert Zamawiający wezwał oferentów do uzupełnienia dokumentów dołączonych do 
oferty zawierających błędy. Po uzyskaniu wszystkich wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny ofert pod 
względem ich zgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stwierdzono, iż warunki 
specyfikacji spełnia tylko oferta firmy „Złote Runo” Sp. z o.o. Oferta firmy RADETON Polska Sp. z o.o. 
została odrzucona jako niespełniająca warunków określonych w specyfikacji w zakresie: wymogu trzech 
nadajników, transmisji radiowej danych do jednostki bazowej, ilości segmentów instalacji oraz wagi 
nadajników. 
 
Komisja Przetargowa wnosi do Kierownika Zamawiającego o wybranie, jako najkorzystniejszej, oferty firmy:  

„Złote Runo” Sp. z o.o. ; 00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 11/19.  
 
 
 
 
                                                                                                  
 


