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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Popielów, dnia 26.01.2021 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn.: 

„Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku 

Domu Kultury w Karłowicach” – wyposażenie budynku (II) 

 za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7 złożoną przez: 

Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos 

33-300 Nowy Sącz, ul. Zawiszy Czarnego 24 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów 

w kryteriach oceny ofert wg wzorów ustalonych w zapytaniu ofertowym oraz spełnia 

wszystkie warunki określone w tym zapytaniu, a także nie podlega wykluczeniu (odrzuceniu). 

W powyższym postępowaniu oferty złożyli oraz otrzymali następującą ilość punktów:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres 
wykonawcy 

Streszczenie oceny i porównania 
złożonych ofert  

Pkt kryterium: CENA 

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE 

1 
Machej Holding Sp. z o.o. 

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 10 
94,30 

2 
GASTROTEKA Anna Wirkus 

84-240 Reda, ul. 3 Maja 17/L1 
95,76 
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres 
wykonawcy 

Streszczenie oceny i porównania 
złożonych ofert  

Pkt kryterium: CENA 

3 
Weindich Sp. J. 

41-503 Chorzów, ul. Adamieckiego 8 
- 

4 
Multi Gastro Sp. z o.o. 

30-443 Kraków, ul. J. Marcika 29 
88,86 

5 
GUSTIMO Monika Gąbka 

86-302 Grudziądz, Gać 46A 
87,48 

6 
A-Z Gastro Elżbieta Rurynkiewicz 

45-303 Opole, ul. Wiejska 122A 
98,92 

7 
Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos 

33-300 Nowy Sącz, ul. Zawiszy Czarnego 24 
100,00 

8 
TOPGASTRO GRZEGORZ KOWALSKI 

55-200 Marcinkowice, ul. Krucza 19 
96,23 

9 
AM ART. Hotelowe Wyposażenie Krzysztof Janus 

55-200 Oława, ul. Portowa 1 
- 

10 
Gastroplus.pl Sp. z o.o. Sp. K. 

31-306 Karków, ul. Niska 6 
- 

 

Wykonawcy, których oferty zostały wykluczone (odrzucone): 

Nr oferty Powód odrzucenia/wykluczenia 

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE 

3 
Wykonawca zaproponował w zestawieniu cenowym asortymentu produkty, które nie 
spełniają wymagań Zamawiającego, tj: 

1. Poz. 5 (Szafa chłodnicza) – Wykonawca zaproponował model szafy chłodniczej, której 
zakres temperatury wynosi: +2° C ÷ +8° C oraz wykonanej w całości z blachy 
nierdzewnej potwierdzając, że urządzenie to spełnia wymagania Zamawiającego. 
UZASADNIENIE: 
Zamawiający wymagał by zakres temperatury w szafie chłodniczej wynosił +1°C ÷ +10° 
C. Jako równoważne urządzenie Zamawiający dopuściłby takie urządzenie, w którym 
zachowany zostałby 10-stopniowy przedział temperatury. Jednocześnie wymagane 
było by urządzenie wyposażone miało drzwi: 2 szt., przeszklone. Zaoferowane 
urządzenie posiada jedynie 6-stopniowy przedział oraz nie posiada przeszklonych 
drzwi. Przedmiot ten nie został również zaproponowany/uznany jako rozwiązanie 
równoważne. 

2. Poz. 6 (Zmywarka do naczyń) – Wykonawca zaproponował urządzenie, które  posiada 
następujące programy mycia: 60s, 120s, 150s oraz 600 s, potwierdzając, że 
zaproponowany przedmiot spełnia wymagania. 
UZASADNIENIE: 
Zamawiający wymagał by zmywarka posiadała długość cyklu pracy co najmniej 90/180s 
oraz funkcję wyparzania w 90° C. Zaoferowane urządzenie posiada cykle mycia krótsze 
lub dłuższe od wymaganych natomiast nie posiada cyklu długości 90s i 180s, 
jednocześnie brak jest informacji na temat  temperatury wyparzania dla 
przedmiotowego modelu. Urządzenie to nie zostało również zaproponowane/uznane 
jako rozwiązanie równoważne. 
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Nr oferty Powód odrzucenia/wykluczenia 

9 
Zamawiający wymagał w zapytaniu ofertowy (rozdział VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 
OFERTY), aby Wykonawca obowiązkowo dołączył dokumenty potwierdzające spełnienie 
parametrów/wymagań zaproponowanych urządzeń np. karty katalogowe. Wykonawca 
dołączył do oferty jedynie dokumenty dla urządzeń równoważnych (rozwiązania 
równoważne), natomiast dla pozostałych urządzeń nie dołączył przedmiotowych 
dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów/wymagań. Tym samym oferta nie 
odpowiada treści zapytania ofertowego – podlega odrzuceniu. 

10 
Wykonawca zaproponował w zestawieniu cenowym asortymentu produkty, które nie 
spełniają wymagań Zamawiającego, tj: 

1. Poz. 2 (Taboret elektryczny) – Wykonawca zaproponował taboret elektryczny z 3-
stopniowym zakresem regulacji temperatury, potwierdzając, że zaproponowany 
przedmiot spełnia wymagania. 
UZASADNIENIE: 
Zamawiający wymagał by taboret posiadał min. 6-stopniowy zakres regulacji. 
Proponowana pozycja ma aż o 3 stopnie regulacji mniej. Przedmiot ten nie został 
również zaproponowany/uznany jako rozwiązanie równoważne. 

 

Ponadto informuję, że w chwili obecnej zamówienie nie podlega unieważnieniu.  

Z up. WÓJTA 

/-/ Artur Kansy - Budzicz 

Zastępca Wójta 
…………........................................................ 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby 
upoważnionej) 

Otrzymują: 

- treść niniejszego zawiadomienia zamieszczono na stronie bip.popielow.pl, 

- a/a 

http://www.bip.popielow.pl/
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