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DZP/22/2022/Z 

ZAWIADOMIENIE 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w  Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. zawiadamia, że 
w zapytaniu ofertowym pn.:  

„Najem dekoracji świątecznych dla miasta Grodzisk Mazowiecki  
w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.” 

         została wybrana jako najkorzystniejsza  oferta nr  1  Wykonawcy: 

MULTIDEKOR S.A. 
Ul. Noakowskiego 4 

05-820 Piastów 

                     Za cenę brutto 135.390,00 zł 

Nr Nazwa Wykonawcy 
Cena brutto 

Właściwości 
estetyczne Koncepcji 

 i funkcjonalne, słowny 
opis montażu 

 i demontażu, sposób 
działania dekoracji 

 
 

Doświadczenie 
Wykonawcy Punkty 

razem 

wartość punkty wartość punkty wartość punkty 

1 
MULTIDEKOR S.A. 
ul. Noakowskiego 4 
05-820 Piastów 

135.390,00 
zł 

40,00 pkt. 
 

TAK 30,00 pkt. 
referencje od 
3 podmiotów 

 
30,00 pkt. 

100,00 
pkt. 

2 
POLAMP Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 1 
11-500 Giżycko 

108.123,96 
zł 

----- 
 

TAK ----- 
referencje od 
5 podmiotów 

 
----- ----- 

3 
CR ILUMINACJE Sp. z o.o. 
ul. Batorego 3/4 
43-300 Bielsko-Biała 

107.133,00 
zł ----- 

TAK 
----- 

referencje od 
3 podmiotów 

 
----- ----- 

4 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. 
ul. Pyskowicka 6 
41-807 Zabrze 

138.339,38 
zł 

----- 

 
TAK 

----- 

referencje od 
3 podmiotów 

 
----- 

----- 

5 
LIGHT UP Krystian Mikurenda 
ul. Barwnikowa 10 
95-100 Zgierz 

122.877,00 
zł 

----- 
TAK 

----- 
referencje od 
3 podmiotów 

 
----- ----- 

Odrzucono ofertę Nr 2 Wykonawcy: 
POLAMP Sp. z o.o. 
11-500 Giżycko ul. Przemysłowa 1 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. W załączniku nr 
2 do Zapytania, Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot Zapytania i wskazał minimalne wymagania 
dotyczące dekoracji świątecznych. Wykonawca nie spełnia w/w wymagań, gdyż dekoracja 
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wolnostojąca, przestrzenna typu ramka nie posiada elementów wypełnionych matą lub folią optyczną 
w kolorze czerwonym, srebrnym lub złotym typu: czapka Mikołaja, gwiazdy, kokardy. Wykonawca 
zaoferował dekorację tylko z elementami trójwymiarowymi typu: bombki, śnieżynki i gałązki świerkowe. 
Ponadto choinka na Placu Wolności miała posiadać dekoracje w kolorze czerwonym, srebrnym lub 
złotym, natomiast choinka przedstawiona w Koncepcji zawiera elementy dodatkowo w kolorze 
niebieskim, który w ogóle nie pasuje do kolorystyki pozostałych elementów. 

Odrzucono ofertę Nr 3 Wykonawcy: 
CR ILUMINACJE Sp. z o.o. 
43-300 Bielsko-Biała ul. Batorego 3/4 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. W załączniku nr 
2 do Zapytania, Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot Zapytania i wskazał minimalne wymagania 
dotyczące dekoracji świątecznych. Wykonawca nie spełnia w/w wymagań, gdyż  dekoracje latarniowe 
nie posiadają bombek lub innych elementów przestrzennych zamiennie  z efektem iskrzenia lub 
spływających sopli. Ponadto dekoracja przestrzenna, wolnostojąca, interaktywna typu sanie 
z zaprzęgiem miały być wielokolorowe z dominacją koloru złotego, czerwonego i fioletowego, 
a Wykonawca przedstawił dekorację tylko w kolorze złoto-czerwonym, bez fioletowego. W ofercie brak 
jest również szczegółowego opisu dekoracji z którego wynikałoby spełnianie przez Wykonawcę 
ogólnych wymagań wskazanych w specyfikacji technicznej. 

Odrzucono ofertę Nr 4 Wykonawcy: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. 
41-807 Zabrze ul. Pyskowicka 6 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. W załączniku nr 
2 do Zapytania, Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot Zapytania i wskazał minimalne wymagania 
dotyczące dekoracji świątecznych. Wykonawca nie spełnia w/w wymagań, gdyż  dekoracje latarniowe 
nie posiadają bombek lub innych elementów przestrzennych zamiennie  z efektem iskrzenia lub 
spływających sopli. Dekoracja przestrzenna, wolnostojąca, interaktywna typu karoca z końmi miała być 
wielokolorowa z dominacją koloru złotego, czerwonego i fioletowego, a Wykonawca przedstawił 
dekorację bez koloru fioletowego. Ponadto zaproponowana karoca ma sprzeczne ze sobą wymiary tj. 
na str. 8 oferty Wykonawcy widnieje rozmiar 350x1140 cm, zaś na str. 20 – 440x260x210 cm. Nie można 
więc w jasny sposób określić czy przedstawiona karoca spełnia minimalne wymiary wskazane przez 
Zamawiającego. Choinka w Parku Skarbków winna posiadać dodatki w kolorze czerwonym, złotym 
i fioletowym. Wykonawca zaproponował dodatki w kolorze złotym, czerwonym i różowym. 

Odrzucono ofertę Nr 5 Wykonawcy: 
LIGHT UP Krystian Mikurenda 
95-100 Zgierz ul. Barwnikowa 10 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”. W załączniku nr 
2 do Zapytania, Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot Zapytania i wskazał minimalne wymagania 
dotyczące dekoracji świątecznych. Wykonawca nie spełnia w/w wymagań, gdyż  dekoracje latarniowe 
nie posiadają bombek lub innych elementów przestrzennych zamiennie  z efektem iskrzenia lub 
spływających sopli. Dekoracja przestrzenna, wolnostojąca, interaktywna typu karuzela nie spełnia 
minimalnych wymiarów wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający zgodnie z zapisami 
w rozdziale III pkt. 3 oraz XI pkt. 4 Zapytania ofertowego, odrzuca ofertę której koncepcja nie zawiera 
wszystkich wymiarów każdej dekoracji. Niekompletne wymiary mają: prezent, dekoracje latarniowe 
i ramka. W związku z brakiem niektórych wymiarów, Zamawiający nie może jednoznacznie określić, czy 
Wykonawca zaoferował dekoracje spełniające minimalne wymiary określone w specyfikacji technicznej. 
Choinka  w Parku Skarbków miała posiadać dodatki w kolorze czerwonym, złotym i fioletowym, 
natomiast Wykonawca przedstawił dekorację w kolorystyce czerwono-złotej, bez fioletu. Dekoracja 
wolnostojąca typu ramka powinna posiadać dodatkowe dekoracje typu: czapka Mikołaja, gwiazdy, 
kokardy, natomiast w ofercie brak jest w/w dodatków. W ofercie brak jest również słownego opisu 
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demontażu oraz szczegółowego opisu dekoracji z którego wynikałoby spełnianie przez Wykonawcę 
ogólnych wymagań wskazanych w specyfikacji technicznej. 


		2022-11-09T14:18:04+0100
	Andrzej Pleban




