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Warszawa, 2021.05.31 

 

Znak procedury: ZO-21/21/JM 

Tryb procedury: Zapytanie Ofertowe                                                                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy  

w Warszawie, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

PHU MM Michał Mielczarek,05-200 Wołomin, ul. Partyzantów 52 

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybranego Wykonawcy została złożona w terminie i spełnia 

wymagania Zamawiającego. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt w kryteriach oceny ofert.  

Informacja o złożonych ofertach oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert  

i łączna punktacja: 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko, 
adres Wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium Cena    

( C ) 

Liczba pkt  
w kryterium Gwarancja       

( G ) 

Łączna 
punktacja 

1 

PHU MM  
Michał Mielczarek, 
05-200 Wołomin  
ul. Partyzantów 52 

90 10 100 

2 
IKEA Retail Sp. z o.o.,  
05-090 Raszyn, Janki  
Pl. Szwedzki 3 

Oferta odrzucona 

 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: IKEA Retail sp. z o.o., 05-090 Raszyn, Janki, Pl. Szwedzki 3 

Oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający wymagał bowiem, zgodnie z zapisami ZO, przesłania wypełnionych i podpisanych przez 

osoby upoważnione ze strony Wykonawcy, formularzy: cenowego oraz ofertowego – Wykonawca 

przesłał w/w dokumenty lecz nie podpisane. 



 

2 

 

Dodatkowo Wykonawca do oferty załączył oświadczenie, iż nie akceptuje wszystkich postanowień 

zawartych w zapytaniu ofertowym,  w tym regulujących postanowienia umowy m.in. w zakresie 

terminu płatności czy  kar umownych. 

Należy zatem przyjąć, iż niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią warunków zamówienia 
określoną w zapytaniu ofertowym polega na niezgodności zobowiązania, które Wykonawca wyraża w 
swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które Zamawiający 
opisał w zapytaniu i którego przyjęcia oczekuje. 

 
Mając na uwadze powyższe oferta złożona przez Wykonawcę: 

IKEA Retail sp. z o.o., 05-090 Raszyn, Janki, Pl. Szwedzki 3 

 podlega odrzuceniu bowiem jej treść nie odpowiada wymogom merytorycznym określonym przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym a jej niezgodność jest niewątpliwa (KIO/UZP 97/09). 

W orzecznictwie pod pojęciem treści oferty należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie 
wymagań Zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych 
elementów istotnych dla wykonania zamówienia (KIO 2345/11). 

 

 

 

 

Główny Specjalista ds. Operacyjnych 

    Narodowego Instytutu Onkologii 

      im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Państwowego Instytutu Badawczego 

                                                                                                                                mgr Katarzyna HAN 

 


