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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na

Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i oględzin 
zwłok na potrzeby prokuratur okręgu piotrkowskiego

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej 

oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

zwanej dalej „Ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego, informuję, że w oparciu 

o kryteria oceny ofert podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 

wykonanie wyżej wymienionego zamówienia w poszczególnych zadaniach 
(częściach) zostały wybrane firmy:

w zadaniu nr 1: Świadczenie usług udostępniania prosektorium do

wykonywania sekcji i oględzin zwłok na potrzeby Prokuratury Okręgowej i

Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim:

Grave Mijas S.C.
ul. Pasaż K. Rudowskiego 3
97-300 Piotrków Trybunalski



w zadaniu nr 2: Świadczenie usług udostępniania prosektorium do 

wykonywania sekcji i oględzin zwłok na potrzeby Prokuratury Rejonowej w 

Bełchatowie:

Dom Pogrzebowy CARCADIA 
Dariusz Kąkalec 
Al. Włókniarzy 40 
97-400 Bełchatów

UZASADNIENIE WYBORU

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami 

opisanymi w rozdziale VII SIWZ, Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu, ich oferty spełniają wszystkie wymogi SIWZ, nie podlegają 

odrzuceniu i uzyskały najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ otrzymując 100 punktów.

Streszczenie oceny ofert

Zamawiający przedstawia nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył 

ofertę wraz z punktacją.
Zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją
L.p./
Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy

Zadanie
1

Zadanie
2

Zadanie
3

Zadanie
4

Zadanie
5

3

„Grave Mijas” s.c. 
ul. Pasaż Rudowskiego 3 

97-300 Piotrków Trybunalski
Zatrudnienie: TAK

100 - - - -

2

Dom Pogrzebowy
Dariusz Kąkalec

Al. Włókniarzy 40
97-400 Bełchatów 
Zatrudnienie: TAK

- 100 -
- -

Ponadto Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie na następujące części 

(zadania):
- Zadanie nr 3 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.



- Zadanie nr 4 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, ponieważ nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- Zadanie nr 5 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, ponieważ nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 

w przypadku niezłożenia odwołania zawrze umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. O terminie podpisania umowy Zamawiający


