
 

 
 

Polkowice, dnia 29.03.2018r. 

 

 

ZS.II.251.2.2018 

do wszystkich Wykonawców 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na 

Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach 

realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia 

TIK Projektu pn. „praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”  

w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje 

o wyborze najkorzystniejszej oferty (oferty niepodlegającej odrzuceniu złożonej przez wykonawcę 

niepodlegającego odrzuceniu): 

Oferta firmy: MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno 

Cena ofertowa brutto: 71.900 zł 

Termin dostawy: do 15 dni 

Okres gwarancji: 60 miesięcy  

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że w postępowaniu brali udział następujący wykonawcy (streszczenie  

i ocena złożonych ofert): 

1. MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno, cena brutto: 71.900 zł, termin dostawy: 

do 15 dni, gwarancja: 60 miesięcy 

Ocena oferty: C+T+G= 100 pkt 

C(cena oferty najtańszej/cena badanej oferty)*60= (71.900/71.900)*60= 60 pkt 

T (termin dostawy): do 15 dni = 30 pkt 

G (gwarancja): 60 miesięcy = 10 pkt 

2. CPU ZETO sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra, cena brutto: 

83.239,60 zł, termin dostawy: do 15 dni, gwarancja: 60 miesięcy 

Ocena oferty: C+T+G= 91,83 pkt 

             C (cena oferty najtańszej/cena badanej oferty)*60= (71.900/83.239,60)*60= 51,83 pkt 

T (termin dostawy): do 15 dni = 30 pkt 

G (gwarancja): 60 miesięcy = 10 pkt 

3. FHU „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 listopada 21, 38-300 Gorlice, cena brutto: 76.300 zł, 

termin dostawy: do 15 dni, gwarancja: 60 miesięcy 

Ocena oferty: C+T+G= 96,54 pkt 

             C (cena oferty najtańszej/cena badanej oferty)*60= (71.900/76.300)*60= 56,54 pkt 

T (termin dostawy): do 15 dni = 30 punktów 

G (gwarancja): 60 miesięcy = 10 punktów 

4. Firma Górski Marek Górski, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 32, 59-300 Lubin, cena brutto: 79.800 zł, 

termin dostawy: 10-15 dni, gwarancja: 60 miesięcy 

Ocena oferty: C+T+G= 94,06 pkt 

             C (cena oferty najtańszej/cena badanej oferty)*60= (71.900/79.800)*60= 54,06 pkt 

   T (termin dostawy): do 15 dni = 30 pkt 

G (gwarancja): 60 miesięcy = 10 pkt 
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