Działdowo, dnia 03.07.2018 r.
ZP.01/06/2018
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej
dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1
w Działdowie”
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsze
oferty w poszczególnych częściach postępowania wybrano:
Część I:
Oferta złożona przez: MEBLO-MAR Tomasz Marciniak, ul. Ludwika Rydygiera 9A/3,
13-200 Działdowo.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ oraz była jedyną złożoną w danej części
postępowania, w związku z czym uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria oceny ofert.
Część II:
Oferta złożona przez: Etos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mochnackiego 10,
10-037 Olsztyn.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ oraz była jedyną złożoną w danej części
postępowania, w związku z czym uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria oceny ofert.
2. Nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty na poszczególne części
zamówienia oraz punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert
i łączna punktacja:

Powiat Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Zespół Szkół nr 1
ul. Grunwaldzka 4
13-200 Działdowo

Część I zamówienia:
Punkty kryterium
okres udzielanej
gwarancji i
rękojmi

Łączna liczba
punktów

l. p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty
kryterium cena

1.

MEBLO-MAR Tomasz Marciniak
ul. Ludwika Rydygiera 9A/3, 13-200 Działdowo

60

40

100

Punkty kryterium
okres udzielanej
gwarancji i
rękojmi

Łączna liczba
punktów

40

100

Część II zamówienia:
l. p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty
kryterium cena

1.

Etos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mochnackiego 10, 10-037 Olsztyn

60
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Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu,
2. aa.
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