Kutno, dnia 22 grudnia 2009 r.

INFORMACJA
(art. 92 ust. 2 ustawy PZP)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń
i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie,
BZP Nr 240829-2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku – część zamówienia 3.1.2. siwz – MEBLE
SZKOLNE oraz część zamówienia 3.1.3. siwz – MEBLE PRZEDSZKOLNE.

Zamawiający Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Kutnie działając w oparciu
o przepis art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą, informuje:
o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJSZYCH OFERT CZĘŚCIOWYCH Nr 1:
część zamówienia – meble szkolne z ceną brutto 9.246,38 złotych, oraz część
zamówienia – meble przedszkolne – z ceną brutto 2.447,32 złotych, którą złożył
Wykonawca Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o., 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7
Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone po jednej ofercie
częściowej na części zamówienia meble szkolne oraz meble przedszkolne przez Wykonawcę Nr 1
Fabrykę Pomocy Naukowych sp. z o.o., 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7, z cenami brutto
odpowiednio: 9.246,38 złotych oraz 2.447,32 złotych.
Zgodnie z pkt 13 SIWZ oferty nieodrzucone podlegały ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert –
cena przy znaczeniu 100%.
Wykonawca Nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jest oferta ważną, podlegającą ocenie według kryterium oceny ofert z SIWZ. W wyniku oceny
oferty Nr 1, oferty częściowe są ofertami najkorzystniejszymi. Oferta Nr 1 zaoferowała najniższe
ceny brutto otrzymując po 100 pkt, punktacja łączna wynosi po 200 pkt.
Kierownik Zamawiającego
Marzena Kurpiewska

Kutno, dnia 22 grudnia 2009 r.

INFORMACJA
(art. 92 ust. 2 ustawy PZP)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń
i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie,
BZP Nr 240829-2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku – część zamówienia 3.1.1. siwz – SPRZĘT
KOMPUTEROWY.

Zamawiający Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Kutnie działając w oparciu
o przepis art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą, informuje:
o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 1 z ceną brutto 26.714,02
złotych, którą złożył Wykonawca MPC Dział Sprzedaży Hurtowej Paweł Oleksiewicz
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38.
Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta przez
Wykonawcę Nr 1 MPC Dział Sprzedaży Hurtowej Paweł Oleksiewicz 99-300 Kutno, ul.
Podrzeczna 38, z ceną brutto 26.714,02 złotych.
Zgodnie z pkt 13 SIWZ oferty nieodrzucone podlegały ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert –
cena przy znaczeniu 100%.
Wykonawca Nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jest oferta ważną, podlegającą ocenie według kryterium oceny ofert z SIWZ. W wyniku oceny
oferty Nr 1, oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta Nr 1 zaoferowała najniższą cenę brutto
otrzymując 100 pkt, punktacja łączna wynosi 200 pkt.

Kierownik Zamawiającego
Marzena Kurpiewska

