
Żelazna, dn. 7 marca 2017r. 

 

Nr Sprawy: 4/RZD-ZP/2017 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i 

dostawę nasion kukurydzy. 

Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład 

Doświadczalny im prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej działając na podstawie art. 92 ust. 1 

ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z  2015r., poz 2164 

z późn. zm) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano następującą ofertę: 

 

Dla zadania I:   

Nazwa firmy:  KAM-ROL Szymańczak Kamil 

Adres firmy:  Skrzelew 53, 96-515 Szymanów 

Cena netto oferty: 4 075,60 

Cena brutto oferty: 4 279,38 

Słownie brutto: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć zł 38/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 200 dni 

 

Dla zadania II:   

Nazwa firmy:  KAM-ROL Szymańczak Kamil 

Adres firmy:  Skrzelew 53, 96-515 Szymanów 

Cena netto oferty: 10 692,60 

Cena brutto oferty: 11 227,23 

Słownie brutto: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem zł 23/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 200 dni 

 

 



Dla zadania III:   

Nazwa firmy:  KAM-ROL Szymańczak Kamil 

Adres firmy:  Skrzelew 53, 96-515 Szymanów 

Cena netto oferty: 5 346,30 

Cena brutto oferty: 5 613,62 

Słownie brutto: pięć tysięcy sześćset trzynaście zł 62/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 200 dni 

 

Dla zadania IV:   

Nazwa firmy:  KAM-ROL Szymańczak Kamil 

Adres firmy:  Skrzelew 53, 96-515 Szymanów 

Cena netto oferty: 15 222,00 

Cena brutto oferty: 15 983,10 

Słownie brutto: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 10/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 200 dni 

 

Dla zadania V:   

Nazwa firmy:  KAM-ROL Szymańczak Kamil 

Adres firmy:  Skrzelew 53, 96-515 Szymanów 

Cena netto oferty: 12 226,80 

Cena brutto oferty: 12 838,14 

Słownie brutto: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem zł 14/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 200 dni 

 

 

 



Dla zadania VI:   

Nazwa firmy:  „AMPOL–MEROL” Sp. z o.o. 

Adres firmy:  ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno 

Cena netto oferty: 19 881,60 

Cena brutto oferty: 20 875,08 

Słownie brutto: dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł 08/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 280 dni 

 

Dla zadania VII:   

Nazwa firmy:  „AMPOL–MEROL” Sp. z o.o. 

Adres firmy:  ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno 

Cena netto oferty: 25 520,00 

Cena brutto oferty: 26 796,00 

Słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 280 dni 

 

Dla zadania VIII:   

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania XII na podstawie art. 93. ust. 1 

pkt. 1, tj: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

Uzasadnienie faktyczne: brak ofert 

 

Dla zadania IX:   

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania XII na podstawie art. 93. ust. 1 

pkt. 1, tj: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

Uzasadnienie faktyczne: brak ofert 



Dla zadania X:   

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania XII na podstawie art. 93. ust. 1 

pkt. 1, tj: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

Uzasadnienie faktyczne: brak ofert 

 

Dla zadania XI:   

Nazwa firmy:  FarmSaat AG 

Adres firmy:  Rott 3, 48351 Everswinkel, Niemcy  

Cena netto oferty: 11 118,08 

Cena brutto oferty: 11 673,98 

Słownie brutto: jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy zł 98/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 180 dni 

 

Dla zadania XII:   

Nazwa firmy:  FarmSaat AG 

Adres firmy:  Rott 3, 48351 Everswinkel, Niemcy  

Cena netto oferty: 5 559,04 

Cena brutto oferty: 5 836,99 

Słownie brutto: pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć zł 99/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 180 dni 

 

Dla zadania XIII:   

Nazwa firmy:  FarmSaat AG 

Adres firmy:  Rott 3, 48351 Everswinkel, Niemcy  

Cena netto oferty: 11 118,08 

Cena brutto oferty: 11 673,98 



Słownie brutto: jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy zł 98/100 

Termin realizacji telefonicznego zamówienia: 1 dzień 

Termin płatności: 180 dni 

Uzasadnienie 

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcom, których oferty uzyskały najwięcej punktów 

w łącznej klasyfikacji (spośród ważnych, nieodrzuconych ofert). Z wybranymi Wykonawcami 

zostaną podpisane stosowne umowy. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w poszczególnych kryteriach przedstawiają poniższe zestawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuje za udział w postępowaniu  

Z Poważaniem 

mgr inż. Edward Pawlik 



Zbiorcze zestawienie ofert (ceny brutto w zł) 

Wykonawca 

Cena dla 

zadania I/termin 

realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania II/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania III/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania IV/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania V/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania VI/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania VII/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania VIII/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/  
termin płatności 

Cena dla 

zadania IX/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania X/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania XI/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania XII/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

Cena dla 

zadania XIII/ 

termin realizacji 

telefonicznego 

zamówienia/ 
termin płatności 

KAM-ROL 

Szymańczak 

Kamil 

Skrzelew 53, 

96-515 

Szymanów 

4279,38 / 1 / 

200 

11 227,23 / 1 / 

200 

5 613,62 / 1 / 

200 

15 983,10 / 1 / 

200 

12 838,14 / 1 / 

200 
- - - - - - - - 

 „AMPOL–

MEROL” Sp. 

z o.o. 

ul. Mikołaja z 

Ryńska 28A, 

87-200 

Wąbrzeźno 

- - - 
17 608,50 / 1 / 

280 
- 

20 875,08 / 1 / 

280 

26 796,00 / 1 / 

280 
- - - - - - 

FarmSaat 

AG, Rott 3, 

48351 

Everswinkel, 

Niemcy 

- - - - - - - - - - 
11 673,98 / 2 / 

180 

5 836,99 / 2 / 

180 

11 673,98 / 2 / 

180 

 

Porównanie i ocena złożonych ofert 

Wykonawca 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie I) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie II) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności/suma 

(Zadanie III) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji termin 

płatności /suma 

(Zadanie IV) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie V) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie VI) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie VII) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie VIII) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie IX) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie X) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji termin 

płatności /suma 

(Zadanie XI) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności/suma 

(Zadanie XII) 

Punkty w 

kryterium 

cena/termin 

realizacji/ termin 

płatności /suma 

(Zadanie XIII) 

KAM-ROL 

Szymańczak 

Kamil 

Skrzelew 53, 

96-515 

Szymanów 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 

60,00 / 35,00 / 

3,57 / 98,57 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 
- - - - - - - - 

 „AMPOL–

MEROL” Sp. 

z o.o. 

ul. Mikołaja z 

Ryńska 28A, 

87-200 

Wąbrzeźno 

- - - 
54,46 / 35,00 / 

5 / 94,46 
- 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 
- - - - - - 

FarmSaat 

AG, Rott 3, 

48351 

Everswinkel, 

Niemcy 

- - - - - - - - - - 
60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 

60,00 / 35,00 / 

5 / 100,00 

 


