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Białośliwie, dnia 15 marca 2019 r. 

SPB.260.2.2019 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszych ofert 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – zwaną dalej 

PZP,  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji w Białośliwiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: 

„Klucz do kompetencji-wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie-   zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu 

ICT/AGD i kanału zasilającego” 

1.Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert: 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia wybrano ofertę nr 2 złożoną przez ABC Szkoły Sławomir  Śliwiak, 80-209 Chwaszczyno,  

ul. Bogusława 17. Cena oferty  brutto – 99 426,84 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów  

określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.  

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez AZDATA Cezary Leszczyński, 13-230 Lidzbark,  

ul. Jeleńska 5/28. Cena oferty  brutto – 9 758,00 zł. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wymogów  

określonych w SIWZ i w PZP. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.  

Zgodnie z treścią art. 94 ust 1 pkt 2, Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostanie 

przesłane w inny sposób. 
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2. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert  na część I zamówienia ofertę złożył 1 Wykonawca, na część II ofertę 

złożył 1 Wykonawca, na część III ofertę nie  złożył żaden Wykonawca.  

 

Punktacja przyznana ofertom  nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco: 

 
Nr  

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Część zamówienia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

wykonania zadania 

Łączna liczba punktów 

 
 
2 

ABC Szkoły Sławomir  Śliwiak,  

80-209 Chwaszczyno,  

ul. Bogusława 17 
1 60 pkt 20 pkt 80 

 

Nr  

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Część zamówienia 

 

Liczba punktów  

w kryterium  cena   

 

Liczba punktów  

w kryterium termin  

wykonania zadania 

Łączna liczba punktów 

 
 
1 

AZDATA Cezary Leszczyński , 

13-230 Lidzbark 

 ul. Jeleńska 5/28 
2 60 pkt 40 pkt 100 

 

Otrzymują:  

 

1. ABC Szkoły Sławomir  Śliwiak,  

            80-209 Chwaszczyno 

            ul. Bogusława 17 

 

2. AZDATA Cezary Leszczyński  

13-230 Lidzbark 

             ul. Jeleńska 5/28 
 


