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 Informuję, iż w dniu 27 marca 2013 r. odbyło się postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup oraz dostawę 
pomocy i materiałów dydaktycznych dla zawodu branży elektromechanicznej w ramach 
realizacji projektu pn. „LEPSZA SZKOŁA ZAWODOWA - L EPSZYM JUTREM III”  
(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 105738-2013 dnia 
15.03.2013 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  okazało się w BZP pod nr 115388 – 2013  
dnia 22.03.2013 r.)  

 
Zadanie nr 1 – Zakup oraz dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych: 

 W postępowaniu złożono: 2 oferty, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.  
Oferta nr 1: Zakład Usługowo – Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 
71, 26-600 Radom, 
Oferta nr 2: Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, ul. 1go Maja 13,  
78-400 Szczecinek. 

W wyniku postępowania wybrano: ofertę nr 1 firmy: Zakład Usługowo – Handlowy 
„ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom, za cenę brutto: 
14.002,94 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy dwa 94/100). 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę do wysokości 15.717,03 zł, a ceny 
zaproponowane w najkorzystniejszych ofertach przewyższają tę kwotę, gdyż wynoszą 
17.102,54 zł. Z uwagi na fakt, że niniejsze postępowanie jest czwartym w tej samej sprawie, 
Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
niniejszego zamówienia do wysokości najkorzystniejszych ofert. 

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca otrzymał 
najwyższą ilość punktów = 100,00.  

Punktacja przyznana pozostałym wykonawcom:  
Oferta nr 2: 75,91 pkt. 

Termin podpisania umowy: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 
759 z późn. zmianami) – wyznacza się na dzień 23.04.2013 r. 
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Zadanie nr 2 – Zakup oraz dostawa zestawów elektrotechnicznych: 
  W postępowaniu złożono: 1 ofertę, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert.  
Oferta nr 1: Zakład Usługowo – Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 
71, 26-600 Radom, 

W wyniku postępowania wybrano: ofertę nr 1 firmy: Zakład Usługowo – Handlowy 
„ELKOT” Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom, za cenę brutto:  
3.099,60 zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset dziewięć 60/100). 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę do wysokości 15.717,03 zł, a ceny 
zaproponowane w najkorzystniejszych ofertach przewyższają tę kwotę, gdyż wynoszą 
17.102,54 zł. Z uwagi na fakt, że niniejsze postępowanie jest czwartym w tej samej sprawie, 
Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
niniejszego zamówienia do wysokości najkorzystniejszych ofert. Oferta najkorzystniejsza z 
uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(oferowana cena brutto – 100%), wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00.  

Punktacja przyznana pozostałym wykonawcom: Złożono tylko jedną ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu. 

Termin podpisania umowy: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 
759 z późn. zmianami) – wyznacza się na dzień 23.04.2013 r. 
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