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Politechnika Świętokrzyska 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843 tj), 
zwanej Pzp, Politechnika Swiętokrzyska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w DS. Nr 2 „Laura" wraz z 
elementami monitoringu zewnętrznego dla Politechniki Swiętokrzyskiej" 

— za najkorzystniejszą  uznano ofertę  nr 1 - Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP" S.A., ul. 
Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz która zdobyła najwyższą  ilość  punktów w kryteriach oceny ofert. 

Jednocześnie na podst. art. 92 ust 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że została odrzucona oferta nr 4 CENTERIT sp. z o.o., 
ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce. Oferta została odrzucona na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp zgodnie z którym Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli jej treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w SIWZ 
wymagał: 

— realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym niż  5 miesięcy od daty 
zawarcia umowy 

— udzielenia gwarancji na okres wskazany w ofercie nie krótszy niż  36 miesięcy. 
Wykonawca wskazał  w ofercie dłuższy niż  wymagany termin realizacji tj. 60 miesięcy oraz krótszy niż  wymagany okres 

gwarancji tj. 1 miesiąc 
W związku z powyższym Zamawiający dokonał  czynności jak na wstępie. 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
Liczba pkt w 

kryterium 
Cena oferty brutto 

- 60% 

Liczba pkt w 
kryterium 

Okres gwarancji 
(miesiące) - 30% 

Liczba pkt w 
kryterium 

Termin realizacji 
(miesiące). 10% RAZEM 

1 

Zakład Usług Remontowych i 
Produkcyjnych „ZURiP" S.A., ul. 
Warszawska 109, 
28.366 Małogoszcz 

60,00 30,00 10,00 100,00 

2 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne 
SUPON Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, 
25-324 Kielce 

56,08 30,00 10,00 96,08 

3 
Przedsiębiorstwo Usług Teleenergetycznych 
INSTAL-SERWIS Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce 

44,34 30,00 10,00 84,34 
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