
Dobczyce, dnia 21 lipca 2017r. 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

POWIADOMIENIE 

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w 

branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-

0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 

 

Wybrano Oferty: 

 

Część I 

Oferta 1: Firma Handlowo-Usługowa „TELNET” Paweł Gniadek, 32-410 Dobczyce, ul. Wąska 9 

 

Kwota brutto: 15 379,99 zł., termin dostawy – do 14 dni, gwarancja – 24 miesiące. 

Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu i siwz, zgodnie z przyjętym przez 

Zamawiającego kryterium- cena (waga 60%) oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium – 

termin dostawy (waga 20%) oferta otrzymała 20,00 pkt, w kryterium – gwarancja (waga 

20%) oferta otrzymała 13,33 pkt, razem oferta otrzymała 93,33 pkt i jest jedyną złożoną 

ofertą, nie podlegającą odrzuceniu  w Części I. 
 

 

 

Część II 

Oferta 4: VER – TOM Tomasz Pierzchała Sp. J., 32-050 Skawina, Borek Szlachecki  44 

 

Kwota brutto: 47 970,00 zł., termin dostawy – do 20 dni, gwarancja – 36 miesięcy. 

Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu i siwz, zgodnie z przyjętym przez 

Zamawiającego kryterium – cena (waga 60%) oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium – 

termin dostawy (waga 20%) oferta otrzymała 10,00 pkt, w kryterium – gwarancja (waga 

20%) oferta otrzymała 20,00 pkt, razem oferta otrzymała 90,00 pkt i jest jedyną złożoną 

ofertą, nie podlegającą odrzuceniu w Części II. 

 

 

Część III 

Oferta 7: Firma Handlowo – Usługowa „ELKAL” Władysława Kalemba i Rafał Kalemba, 

Stojowice 194,  32-410 Dobczyce 

 

Kwota brutto: 54  659,86 zł., termin dostawy – do 31 dni, gwarancja – 24 miesiące. 



Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu i siwz, zgodnie z przyjętym przez 

Zamawiającego kryterium – cena (waga 60%) oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium  - 

termin dostawy (waga 20%) oferta otrzymała  5,00 pkt, w kryterium – gwarancja (waga 20%) 

oferta otrzymała 13,33 pkt, razem oferta otrzymała 78,33 pkt i jest jedyną złożoną  ofertą, 

nie podlegającą odrzuceniu w Części III. 

 

 

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego: Część II i III zawarte zostaną niezwłocznie, 

natomiast Część I po upływie 5 dni, od dnia przekazania powiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

………………………………………………………… 
Podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

 

 

Uwaga: Prosimy o niezwłoczne , zwrotne odesłanie potwierdzenia otrzymania korespondencji w 

przypadku poczty elektronicznej automatycznie lub pisemnie na e-mail: zs@dobczyce.edu.pl lub z 

pieczęcią wykonawcy, lub czytelnym podpisem potwierdzenia otrzymania niniejszej 

korespondencji na nr fax  012 271 10 72. DZIĘKUJEMY. 

 

mailto:zs@dobczyce.edu.pl

