
 

Powyższe zadanie jest elementem projektu PLBU.03.02.00-18-0508/17-00pn.: „SOS – na ratunek – 
centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” 
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       Sanok, 24-02-2021 r. 

  

  

ZAWIADOMIENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

Niniejszym informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

dotyczącego  zadania pn.: „Zakup oraz dostawa górskich rowerów elektrycznych fatbike”, 

znak postepowania: ZP.02.2021. 

 

1. W terminie do 10.02.2021 r. do godz. 13:00 wpłynęło 3 oferty: 

 

Oferta nr 1 

 

 

 

Oferta nr 2 

 

 

 

Oferta nr 3 

 

 

 

 

 

ROAD BIKES GROUP Sp. z o. o. 

Al. Gen. Józefa Hallera 180/2 

53-203 Wrocław 

 

CHEC-SPORT Anna Chęć 

ul. Smolki 4 

41-700 Ruda Śląska 

 

MAXX Bikes & Components GMbH 

Theodor Gietl Str 1 D – 83026 Rosenheim 

St-Nr. 156/132/11125 Registergericht Traunstein HRB 8989 

2. Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

 

 

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia: 

W procedurze badania i oceny ofert Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu 

z postępowania dwóch ofert. W związku z tym poniżej wykaz tych Wykonawców 

Odrzucone oferty nie podlegały punktacji. Poniżej zostało zamieszczone przy każdej 

decyzji uzasadnienie odrzucenia oferty z postępowania: 

- oferta nr 1 firmy ROAD BIKES GROUP Sp. z o. o., Al. Gen. Józefa Hallera 

180/2, 53-203 Wrocław. Podczas oceny złożonej oferty w w/w postępowaniu, 

Zamawiający powziął wątpliwości dot. złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie 

zgodności zaproponowanych do dostarczenia górskich rowerów elektrycznych fatbike 

ze specyfikacją określoną w rozdziale III punkt 2 zapytania ofertowego.  

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wymagał, aby zaoferowany rower elektryczny 

posiadał  m.in. akumulator: mocowany w ramie roweru o pojemności nie mniejszej 

niż 17,25 AH i watogodzinach nie mniejszych niż 720 Wh, ładowarkę szybkiego 

ładowania minimum 4A a także opony o szerokości minimum 4,5''. Zaoferowany 

przez Wykonawcę rower CUBE model Stereo Hybryd 140 HPC SL 625 Wh. zgodnie 

Nr 

oferty 

Oferowana cena 

brutto 

Liczba pkt w kryterium cena 

1 43 678,00 Nie dotyczy - oferta odrzucona  

2 18 400,00 Nie dotyczy - oferta odrzucona 

3 57 000,00 100 
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z oficjalnymi danymi na polskiej stronie (https://www.cube.eu/pl/2021/e-

bikes/mountainbike/fullsuspension/stereo-hybrid-140/cube-stereo-hybrid-140-hpc-sl-

625-iridiumngreen/) posiada akumulator firmy Bosch PowerTube o watogodzinach 

625 Wh, ładowarkę 2A oraz opony o szerokości 2,6', co nie spełnia wymagań 

Zamawiającego, stąd wystąpiła przesłanka o odrzuceniu oferty jako niezgodnej 

z zapytaniem ofertowym 

- oferta nr 2 firmy CHEC-SPORT Anna Chęć, ul. Smolki 4, 41-700 Ruda Śląska. 

Podczas oceny złożonej oferty w w/w postępowaniu, Zamawiający powziął 

wątpliwości dot. złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności 

zaproponowanych do dostarczenia górskich rowerów elektrycznych fatbike ze 

specyfikacją określoną w rozdziale III punkt 2 zapytania ofertowego.  

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wymagał, aby zaoferowany rower elektryczny 

posiadał  m.in. akumulator: mocowany w ramie roweru o pojemności nie mniejszej 

niż 17,25 AH i watogodzinach nie mniejszych niż 720 Wh, hamulce: hydrauliczne, 

czterotłokowe, tarczowe, tarcza z przodu nie mniejsza niż 200 mm tarcza z tyłu 180 

mm, opony: 4,5''. Zaoferowany przez Wykonawcę rower Devron model RIDDLE 

M1.7 27, 5" zgodnie z oficjalnymi danymi m. in. na polskiej stronie (https://www.e-

insportline.pl/33858/elektryczny-rower-gorski-devron-riddle-m1-7-27-5-model-2019) 

posiada akumulator mocowany na ramie roweru firmy Phylion DT-09, 11 Ah, 36V 

o watogodzinach 396 Wh (moc Wh dostępna na stronie: 

https://www.twindis.com/en_US/p/phylion-bike-battery-36v-11ah-joycube-wall-

es/129/),  hamulce: tarcza hydrauliczna, Tektro MT200, 160 / 160mm oraz opony 

o szerokości 2,25', co nie spełnia wymagań Zamawiającego, stąd wystąpiła przesłanka 

o odrzuceniu oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym. 

 

4. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:  MAXX Bikes & Components GMbH Theodor 

Gietl Str 1 D – 83026 Rosenheim, St-Nr. 156/132/11125 Registergericht Traunstein 

HRB 8989. 

 

Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę wykazał, że spełnia warunki określone 

w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zapytaniu ofertowym. 
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