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                        DYREKTOR 

SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD  

 W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU 

     ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 

                     21-040 Świdnik 

         Tel. 081-4648730 fax. 4648860 

 Świdnik, dnia 15 lutego 2021 r. 

Sprawa: LWOG-2402-6-21/21 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

Zarządzenie nr1/21 Dyrektora Sądu na „Dostawę automatycznych ekspresów 

ciśnieniowych do kawy oraz dzbanków filtrujących szklanych z wkładami”  

Zamawiający Skarb Państwa - Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku, zawiadamia, że:  

I.  Ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 

1) 

FLIN Espresso Sp. z o.o. 

ul. Nowolipki 25 

01-010 Warszawa  

2) 

BELWEDER GROUP Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 18A 

09-402 Płock   

3) 

Pan Robert Kotłowski 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

KOTŁOWSKI ROBERT KOTBERT 

z miejscem wykonywania działalności:   

ul. Biskupińska 55  

20-831 Lublin 

4) 

Pan Sławomir Skwara 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

WiMaKS Sławomir Skwara 

z miejscem wykonywania działalności:   

ul. Wyszyńskiego 2a 

26-300 Opoczno 
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5) 

Pan Radosław Spaczyński  

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  

RM SZPAK RADOŁŚAW SPACZYŃSKI 

z miejscem wykonywania działalności:   

Baldram 40 

82-500 Baldram  

II.  Spośród Wykonawców wymienionych w pkt I: 

1.  Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Pana Sławomira Skwara 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  

WiMaKS Sławomir Skwara 

z miejscem wykonywania działalności:   

ul. Wyszyńskiego 2a 

26-300 Opoczno 

Uzasadnienie wyboru: 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 5 934.48 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o jedyne kryterium, którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała 100.00 pkt. 

2. Oceniano także oferty następujących Wykonawców:  

1) 

BELWEDER GROUP Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 18A 

09-402 Płock   

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 6 642.00 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona w oparciu o jedyne kryterium, 

którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta Wykonawcy otrzymała 89.35 pkt. 

2) 

Pana Roberta Kotłowskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  

KOTŁOWSKI ROBERT KOTBERT 

z miejscem wykonywania działalności:   

ul. Biskupińska 55  

20-831 Lublin 

W/w Wykonawca złożył ofertę z ceną brutto: 7 279.14 PLN. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona w oparciu o jedyne kryterium, 

którym była najniższa cena (100 %).   

Oferta Wykonawcy otrzymała 81.53 pkt. 
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3. Odrzucono oferty następujących Wykonawców: 

1) 

FLIN Espresso Sp. z o.o. 

ul. Nowolipki 25 

01-010 Warszawa 

Uzasadnienie odrzucenia: 

Zgodnie Zapytaniem ofertowym Wykonawcy zostali zobowiązani do dostawy 2 sztuk 

automatycznych ekspresów ciśnieniowych do kawy spełniających minimalne wymagania zawarte w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.  

Zamawiający wymagał: 

1) „Stosowanie  kawy – ziarnista, mielona”. Zaoferowany przez Wykonawcę ekspres do kawy nie 

potwierdza ww. warunku. Zaoferowany ekspres może parzyć jedynie kawę z ziaren, brak 

możliwości stosowania kawy mielonej.  

2) „Podświetlenia filiżanek” - Zaoferowany przez Wykonawcę ekspres do kawy nie posiada 

podświetlenia filiżanek.  

3) „Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania” - Zaoferowany przez Wykonawcę ekspres 

do kawy posiada jedynie automatyczny program odkamieniania.  

Zgodnie z pkt. VIII ust. 7 Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu są 

odrzucane.   

2) 

Pana Radosława Spaczyńskiego  

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:  

RM SZPAK RADOŁŚAW SPACZYŃSKI 

z miejscem wykonywania działalności:   

Baldram 40 

82-500 Baldram  

Uzasadnienie odrzucenia: 

Zgodnie Zapytaniem ofertowym Wykonawcy zostali zobowiązani do dostawy 2 sztuk 

automatycznych ekspresów ciśnieniowych do kawy spełniających minimalne wymagania zawarte w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.  

Zamawiający wymagał: 

1) „Pojemność zbiornika na wodę – minimum 2.0 litry”. Zaoferowany przez Wykonawcę ekspres do 

kawy nie potwierdza ww. warunku. Zaoferowany ekspres posiada zbiornik na wodę 1.8 litra. 

2) „Funkcja gorącej wody” - Zaoferowany przez Wykonawcę ekspres do kawy nie posiada funkcji 

gorącej wody.   

Zgodnie z pkt. VIII ust. 7 Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu są 

odrzucane.   

                     Dyrektor 
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód 
   w Lublinie z siedzibą w Świdniku          
 

                                                                                 Sylwia Choroszyńska – Zezula   
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