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EKST.042.2.6.2.5.2016 

 

Lipsko, dnia 20.10.2016r 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup i dostawa tokarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem  

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w ramach projektu  

nr RPMA.10.03.01-14-4068/16 pt. „Postaw na zawód, postaw na siebie” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

 

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

(t.j. - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, Dz.U z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) 

przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. 

W wyżej wymienionym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego do dnia  07.10.2016r. godz.12.00 (tj. do terminu składania ofert 

określonego w ogłoszeniu nr 315130 - 2016 z dnia 29.09.2016r.) złożono 1 ofertę. Termin otwarcia 

ofert wyznaczono na dzień 07.10.2016r. godz. 12.30. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert 

Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie każdej z części zamówienia, 

tj. 140 000,00 zł. 

Podczas posiedzeń komisji przetargowej w dniach od 07.10.2016r. do 14.10.2016r.  dokonano 

ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano 

badania i oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia tj. 100%- cena. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę: 

 

Numer  

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Ocena za kryterium cena  

oferty –waga 100% 

1 ZERO Technologia Produkcji 

Andrzej Leks 

ul. Sołtana 4/60 

01-494 Warszawa 

100,00 pkt 

 

 

1. Zamawiający dokonał wyboru  najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

 

ZERO Technologia Produkcji 

Andrzej Leks 

ul. Sołtana 4/60 

01-494 Warszawa 
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Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i złożył 

najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Zgodnie z kryterium oceny i określonym 

w SIWZ wzorem oferta wyżej wymienionego Wykonawcy otrzymała 100,00 pkt. 

 

Cena wybranej oferty wynosi 139 500,00 zł i mieści się w kwocie jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego 

dokumentu. 

 

 

 
/mgr Mieczysław Mejzner/ 

/Dyrektor Szkoły/ 

 

 

  


