
  
 
Znak sprawy:  13 / 2022               Radom, dn. 13.06.2022r. 
 

 
PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o. 
ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

               
Strona internetowa                  

  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Usługa rozdrabniania gabarytów” znak sprawy: 13/2022. 

 
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych w postępowaniu 

ofert Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z poźn. zm.) Zarząd 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o.o.: 
 
I. Przedstawia poniżej nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 

w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację 
przyznaną ofertą według kryteriów ich oceny - cena oferty brutto 98,00 pkt; termin dostarczenia 
maszyny od zgłoszenia Zamawiającego: 2,00 pkt., oraz łączną punktację: 

 
Oferta nr 1: 
ROWAJ Sp. z o.o.  
Powodowo 49, 64-200 Wolsztyn 
-  cena ofertowa brutto – 98,00 pkt. 
-  termin dostarczenia maszyny od zgłoszenia Zamawiającego – 2,00 pkt. 
Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 
Oferta nr 2: 
PRZESIEWANIE.EU Marzena Bieszke  
ul. Oliwska 95, 84-208 Kielno 
-  cena ofertowa brutto – 64,00 pkt. 
-  termin dostarczenia maszyny od zgłoszenia Zamawiającego – 2,00 pkt. 
Łączna punktacja: 66,00 pkt.  

 
II.    Informuje, że nie odrzucono żadnej oferty. 
 
III.   Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 15.3 SWZ (cena oferty brutto 
98,00 pkt; termin dostarczenia maszyny od zgłoszenia Zamawiającego: 2,00 pkt., wyboru 
najkorzystniejszej oferty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez ROWAJ Sp. z o.o. Powodowo 49, 

64-200 Wolsztyn (cena: 191 880,00 zł brutto; termin dostarczenia maszyny od zgłoszenia 
Zamawiającego: do 2 dni roboczych) ponieważ  jest ofertą, która nie podlega odrzuceniu i w toku 
oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt. za kryteria opisane w pkt. 15 SWZ). 
   

 
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes Zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 


