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ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.7.2014 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  

Działając na  podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 

907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na zadanie pn.:  

 

 „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu pn. Wykorzystaj 

zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo” 

 

w dniu 30.05.2014 r. dokonano otwarcia ofert złożonych na w/w zadanie. W terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez: 

 

1. Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4A, 96-100 Skierniewice – oferta nr 1 

cena brutto oferty: 1 970,00  PLN  

suma uzyskanych punktów w jedynym kryterium cena: 100,00 pkt 

2. COM Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa - oferta nr 2 
cena brutto oferty: 4 100,00 PLN 

suma uzyskanych punktów w jedynym kryterium cena: 48,05 pkt 

 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: 

 

Centrum Techniki Biurowej Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4A, 96-100 Skierniewice 

cena brutto oferty: 1 970,00  PLN  

suma uzyskanych punktów w jedynym kryterium cena: 100,00 pkt 

 

 

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt oraz spełniła wymagania zawarte w SIWZ.  

Wynik postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w dniu 10.06.2014 r.  

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym art. 

94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1. 

  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych – dział VI  „Środki ochrony prawnej”.  
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