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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: usługa  

w zakresie transportu prób do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2021.KK 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września  
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że dokonał wyboru 
oferty najkorzystniejszej w: 
 
Część nr 1 – Usługi transportu prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. Gdańsk i Puławy 

Numer oferty Wykonawca 
Cena  

oferty brutto  
w zł 

Rok 
produkcji 
pojazdu 

przewidzia
nego do 

świadczen
ia usługi 

Maksymalny 
czas 

podstawienia 
zastępczego 

środka 
transportu 

Liczba punktów uzyskanych w 
kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena 

oferty 

brutto– 

60 % 

K2 – rok 

produkcji 

pojazdu 

przewidzianeg

o do 

świadczenia 

usługi – 30% 

K3- 

maksymalny 

czas 

podstawienia 

zastępczego 

środka 

transportu – 

10% 

Oferta najkorzystniejsza 

2412 z 
15.06.2021 

P.H.U. „RIS”  
Radosław 
Kozłowski 
Markajmy,  
ul. Bartoszycka 
34a 
11-100 Lidzbark 
Warmiński 
NIP: 743-103-
63-83 

119 252,16 zł 
(podstawa + opcja) 
80 377,92 zł 

(podstawa) 

2018 2 godziny 60,00 25,00 10,00 95,00 

Pozostałe oferty 

2413 z 
15.06.2021 

TRANS – CIT 
Łukasz 

Żelechowski 
ul. Fabryczna 22 

09-402 Płock 
NIP: 774-282-
48-46 

115 111,46 zł 
(podstawa + opcja) 
77 587,02 zł 

(podstawa) 

2017 2 godziny Oferta odrzucona 

Uzasadnienie wyboru oferty:  
Wybrana oferta Wykonawcy: P.H.U. „RIS” Radosław Kozłowski, Lidzbark Warmiński jest 

ofertą najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny 

ofert. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl


Wykonawca P.H.U. „RIS” Radosław Kozłowski, Lidzbark Warmiński w kryterium K1 

uzyskał 60,00 punktów. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty w kryterium K2 (30%) na 

podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie 

kryterium K2 Zamawiający kierował się zapisami rozdziału III podrozdziału 4 pkt 1 lit a) SWZ. 

Wykonawca w formularzu oferty wskazał rok produkcji pojazdu: 2018, za co Zamawiający 

przyznał Wykonawcy 25,00 punktów. Przy ocenie kryterium K3 (10%) Zamawiający kierował 

się zapisami rozdziału III podrozdziału 4 pkt 1 lit. a) SWZ. Wykonawca w formularzu oferty 

wpisał 2 godziny podstawienia zastępczego środka transportu liczone od momentu 

wystąpienia awarii i powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego. Wobec powyższego 

Zamawiający w kryterium K3 przyznał Wykonawcy 10,00 punktów. 

 
Część nr 2 – Usługi transportu prób do badań laboratoryjnych BSE/TSE  
i monitoringowych do m. Białystok, Puławy, Siedlce. 

Numer oferty Wykonawca 
Cena  

oferty brutto  
w zł 

Rok 
produkcji 

pojazdu 
przewidzia

nego do 
świadczen
ia usługi 

Maksymalny 
czas 

podstawienia 
zastępczego 

środka 
transportu 

Liczba punktów uzyskanych w 
kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena 

oferty 

brutto– 

 60 % 

K2 – rok 

produkcji 

pojazdu 

przewidzianeg

o do 

świadczenia 

usługi – 30% 

K3- 

maksymalny 

czas 

podstawienia 

zastępczego 

środka 

transportu – 

10% 

Oferta najkorzystniejsza 

2412 z 
15.06.2021 

P.H.U. „RIS”  
Radosław 
Kozłowski 
Markajmy,  
ul. Bartoszycka 
34a 
11-100 Lidzbark 
Warmiński 
NIP: 743-103-
63-83 

67 216,32 zł 
(podstawa + opcja) 
49 916,16 zł 

(podstawa) 

2018 2 godziny 60,00 25,00 10,00 95,00 

Pozostałe oferty 

2413 z 
15.06.2021 

TRANS – CIT 
Łukasz 

Żelechowski 
ul. Fabryczna 22 
09-402 Płock 
NIP: 774-282-
48-46 

64 882,42 zł 
(podstawa + opcja) 
48 182,96 zł 

(podstawa) 

2013 2 godziny Oferta odrzucona 

Uzasadnienie wyboru oferty:  
Wybrana oferta Wykonawcy: P.H.U. „RIS” Radosław Kozłowski, Lidzbark Warmiński jest 

ofertą najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny 

ofert. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca P.H.U. „RIS” Radosław Kozłowski, Lidzbark Warmiński w kryterium K1 

uzyskał 60,00 punktów. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty w kryterium K2 (30%) na 

podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie 

kryterium K2 Zamawiający kierował się zapisami rozdziału III podrozdziału 4 pkt 1 lit a) SWZ. 

Wykonawca w formularzu oferty wskazał rok produkcji pojazdu: 2018, za co Zamawiający 

przyznał Wykonawcy 25,00 punktów. Przy ocenie kryterium K3 (10%) Zamawiający kierował 

się zapisami rozdziału III podrozdziału 4 pkt 1 lit. a) SWZ. Wykonawca w formularzu oferty 

wpisał 2 godziny podstawienia zastępczego środka transportu liczone od momentu 

wystąpienia awarii i powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego. Wobec powyższego 

Zamawiający w kryterium K3 przyznał Wykonawcy 10,00 punktów. 



 
 
 

Pouczenie: 
Na czynność w postępowaniu, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 

 

Warmińsko-Mazurski 
Wojewódzki Lekarza Weterynarii 

w Olsztynie 
/-/ Jerzy Koronowski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – a/a, BIP 

Wykonała: Katarzyna Kawecka 


