Krasnystaw, dnia 29.08.2017

Znak sprawy: 10/2017/NSZ

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie
nowego wyposażenia i mebli do pracowni na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Nowa Szkoła Zawodowa”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Działając na podstawie art. 92 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez Wykonawcę:
Cześć 1
MULTIMET Sp. z o. o, ul. Fabryczna 10, 59-170 Przemków, oferowana cena: 65 067,00 zł
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki
realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta
najkorzystniejsza, spełnia wymogi określone ustawą i SIWZ.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą – zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy PZP.
Cześć 2
Cena oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tej
części. Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny
oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę, w związku z tym unieważnia postępowanie
w części 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Część 3
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o, ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin
oferowana cena: 9 800,00 zł
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki
realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta
najkorzystniejsza, spełnia wymogi określone ustawą i SIWZ.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą – zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy PZP.
Wojciech Maślona
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie
……………………………………………………..

Projekt „Nowa Szkoła Zawodowa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

