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Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia  

29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,  

pn.: „Sukcesywny zakup materiałów elektrycznych i stolarskich na potrzeby Działu Technicznego”, w części 

nr 3: Zakup materiałów elektrycznych i części nr 4: Zakup materiałów stolarskich. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że po dokonaniu oceny ofert  

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonano 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

W części nr 3 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta nr 2 

Przedsiębiorstwo el12 

Sp. z o.o. 

ul. Św. Anny 5  

45-117 Opole 

„Cena” – 60,00  punktów 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 30,00  punktów 

„Termin gwarancji na przedmiot zamówienia” – 10,00  punktów 

Łącznie – 100,00 punktów 

 

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 
 

Oferta nr 3 

Kaczmarek Elektric S.A. 

ul. Gajewskich 32 

64-200 Wolsztyn 

„Cena” – 58,41  punktów 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 30,00  punktów 

„Termin gwarancji na przedmiot zamówienia” –   10,00  punktów 

Łącznie – 98,41 punktów 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 3 nie złożono więcej ofert, nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
 

W części nr 4 najkorzystniejszą ofertą jest: 
 

Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: 

Oferta nr 1 

P.P.H. "B-KRANG" 

ul. Budowlanych 2 

45-005 Opole 

„Cena” – 60,00  punktów 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 30,00  punktów 

„Termin gwarancji na przedmiot zamówienia” –   10,00  punktów 

Łącznie – 100,00 punktów 
 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 4 nie złożono więcej ofert, nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  

w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. 
  

 

Z-ca Kanclerza 
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