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ZSPnr4.RPLD.64/18.8.2019 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT 

 

Działając na  podstawie art. 92 w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 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.:  

 

„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”” 

 

dla Części Nr 1  

 

w dniu 16.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych na w/w zadanie na Część Nr 1. W terminie wpłynęło 

pięć ofert, złożonych przez: 

 

1. Web – Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie – oferta Nr 2 – oferta odrzucona 

cena brutto oferty: 382.640,76* PLN 

2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom – oferta Nr 3 

cena brutto oferty: 392.510,00* PLN 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  49,04 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 89,04 pkt 

3. Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa - oferta Nr 4 

cena brutto oferty: 346.914,27* PLN 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 55,49 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 95,49 pkt 

4. ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock - oferta Nr 5 
cena brutto oferty: 325.786,11* PLN 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  59,09 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 99,09 pkt 

5. Sklep „AGATA” Jacek Kłos, ul. 3-go Maja 8a, 99-400 Łowicz - oferta Nr 6 
cena brutto oferty: 320.818,17* PLN 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  60,00 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 
 

 

*cena oferty brutto po doliczeniu podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) art. 17 ust. 7  
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W związku z przekazaną informacją przez Uczestnika postępowania, Zamawiający unieważnił wybór 

najkorzystniejszej oferty oraz ponowił czynności badania i oceny ofert. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania ustalono, iż oferta Wykonawcy Sklep „Agata” spełnia wymagania określone w SIWZ, złożone 

dokumenty potwierdzają, iż oferowane przez Wykonawcę urządzenia, posiadają co najmniej parametry określone 

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W wyniku ponownej oceny ofert dokonano wyboru 

oferty najkorzystniejszej.  

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez firmę: 

Sklep „AGATA” Jacek Kłos, ul. 3-go Maja 8a, 99-400 Łowicz 
cena brutto oferty: 320.818,17* PLN 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  60,00 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 

 

Oferta nr 6 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt oraz spełniła wszystkie wymagania zawarte w 

SIWZ. Oferta Nr 2 została odrzucona z postępowania z uwagi na brak wniesienia wadium. Wynik postępowania 

został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w dniu 09.10.2019 r. 

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

art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

Prawo zamówień publicznych – dział VI  „Środki ochrony prawnej”.  

 

 

Zofia Szalkiewicz 

p.o. Dyrektora ZSP nr 4 w Łowicz       
 

 


