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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

Kiełpin, dnia 14.02.2022 r. 

ZW/1/2022 

 

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert nr ZW/1/2022 dotyczące postępowania pn. Zakup 

odzieży dla kierowców Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1- 4 oraz 

zawiadomienie o zamknięciu postępowania w części 5- 8 bez wybrania 

którejkolwiek z ofert  
 

W terminie wyznaczonym w siwz tj. do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10:00 wpłynęło w stanie 

nienaruszonym 3 oferty. Komisyjne otwarcie ofert odbyło się o godz. 10:05, odczytano 

następujące informacje:  

(kolejność ofert zgodna z kolejnością wpływu do Spółki) 

 

 

Numer 

ofert 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Nr części, na którą 

została złożona oferta Cena oferty  

(netto) 

1 SAN MARKO Sp. z o.o.  

ul. Samuela Lindego 4  

60-573 Poznań  

  

Część 3 Dostawa 

pulowerów (swetrów) 

- Męskie  

19 900,00 zł  

(cena z haftem) 

Po negocjacjach  

18 900,00 zł 

Część 4 Dostawa 

bezrękawników  - 

Męskie 

14 707,50 zł 

(cena z haftem) 

Po negocjacjach 

13 782,50 zł 

2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowe SKOLIMTEX  

Andrzej Skolimowski  

ul. Przybylskiego 10/7 

02-777 Warszawa  

Część 1 Dostawa 

koszul z długim 

rękawem - Męskie 

17 587,50 zł 

(cena z haftem) 

Część 2 Dostawa 

koszul z długim 

rękawem - Damskie 

666,00 zł  

(cena z haftem) 

3 MAR-POL 

Hanna Dobies  

ul. Wiatrakowa 6 

86-031 Osielsko  

Część 1 Dostawa 

koszul z długim 

rękawem - Męskie  

31 825,00 zł (cena z 

haftem) 

Część 2 Dostawa 

koszul z długim 

rękawem - Damskie 

1 140,00 zł (cena z 

haftem) 
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Część 3 Dostawa 

pulowerów (swetrów) 

- Męskie 

14 000,00 zł (cena z 

haftem) 

Część 4 Dostawa 

bezrękawników  - 

Męskie 

10 175,00 zł (cena z 

haftem) 

 

 

Część 1. Dostawa koszul na długi rękaw – MĘSKIE 

Część 2. Dostawa koszul na długi rękaw – DAMSKIE, 

 

Zestawienie ofert: 

 

 

Numer 

ofert 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Nr części, na którą została 

złożona oferta.  Cena oferty  

(netto) 

2 Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – 

Handlowe 

SKOLIMTEX  

Andrzej Skolimowski  

ul. Przybylskiego 10/7 

02-777 Warszawa  

Część 1 Dostawa koszul z 

długim rękawem - Męskie 

17 587,50 zł 

(cena z haftem) 

Część 2 Dostawa koszul z 

długim rękawem - 

Damskie 

666,00 zł  

(cena z haftem) 

3 MAR-POL 

Hanna Dobies  

ul. Wiatrakowa 6 

86-031 Osielsko  

Część 1 Dostawa koszul z 

długim rękawem - Męskie  

31 825,00 zł (cena z 

haftem) 

Część 2 Dostawa koszul z 

długim rękawem - 

Damskie 

1 140,00 zł (cena z haftem) 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowe SKOLIMTEX, Andrzej Skolimowski, ponieważ spełnia wszystkie wymagania 

określone w zaproszeniu do składania ofert nr ZW/1/2022, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów 

w kryterium – cena. Jednocześnie zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 3 MAR-POL Hanna 

Dobies. Zgodnie z pkt 7.1) b) zaproszenia do składania ofert Wykonawca zobowiązany był do 

złożenia wraz z ofertą wzoru oferowanego asortymentu. Wykonawca wraz z ofertą nie przesłała 

wzoru koszul.  
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Część 3. Dostawa pulowerów (swetrów) – MĘSKIE,  

Część 4. Dostawa bezrękawników – MĘSKIE 
 

Zestawienie ofert: 
 

 

Numer 

ofert 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Nr części, na którą 

została złożona oferta.  
Cena oferty  

(netto) 

1 SAN MARKO Sp. z o.o.  

ul. Samuela Lindego 4  

60-573 Poznań  

  

Część 3 Dostawa 

pulowerów (swetrów) 

- Męskie  

19 900,00 zł  

(cena z haftem) 

Po negocjacjach  

18 900,00 zł  

Część 4 Dostawa 

bezrękawników  - 

Męskie 

14 707,50 zł 

(cena z haftem) 

Po negocjacjach 

13 782,50 zł 

3 MAR-POL 

Hanna Dobies  

ul. Wiatrakowa 6 

86-031 Osielsko  

Część 3 Dostawa 

pulowerów (swetrów) 

- Męskie 

14 000,00 zł (cena z 

haftem) 

Część 4 Dostawa 

bezrękawników  - 

Męskie 

10 175,00 zł (cena z 

haftem) 

  

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez SAN MARKO Sp. z o.o., ponieważ spełnia 

wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert nr ZW/1/2022, oraz uzyskał 

najwyższą ilość punktów w kryterium – cena. Jednocześnie zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 3 

MAR-POL Hanna Dobies. Wykonawca, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert zobowiązany 

był do złożenia wraz z ofertą wzoru oferowanego swetra i bezrękawnika. Zamawiający wymagał, 

aby oferowany produkt był koloru granatowego. Komisja zgodnie stwierdziła, że kolor 

oferowanego asortymentu jest za ciemny - kolor prawie czarny. Tak ciemny kolor mocno 

odróżnia się od posiadanych przez kierowców swetrów i bezrękawników. Dodatkowo KMŁ 

zobligowane jest aby kolor swetra i bezrękawnika dopasowany był do koloru spodni. Porównując 

posiadane przez KMŁ granatowe spodnie, zaoferowany produkt bardzo mocno odbiega od koloru 

spodni. 
 

Część 5. Dostawa bluz polarowych – MĘSKIE 

Część 6. Dostawa spódnic 

Część 7. Dostawa spodni – MĘSKIE 

Część 8. Dostawa spodni – DAMSKIE 
 

W wyznaczonym terminie do ww. części zaproszenia do składania ofert nie wpłynęła, żadna 

oferta. W związku z powyższym Zamawiający zamyka postępowanie dla części 5-8.  

 

   Prezes Zarządu  


