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Rawa Mazowiecka,  dnia 28 czerwca 2018 r. 

I N F O R M A C J A 

o wyniku postępowania   
na  dostawę książek cz.II , prowadzonym przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-

0015/17 pn. "Zawodowe drogowskazy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo  miejsca 

zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności dostawcy, którego ofertę wybrano: 

w wyniku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,  złożonej przez : 

EDU-TOP Sylwia Florek, ul. Młynarska 44a m 3,  91-803 Łódź 

uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

- jedynym kryterium oceny ofert jest Cena, 

- wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i została złożona przez Dostawcę, który wykazał spełnianie warunków 

udziału ustalonych w przedmiotowym postępowaniu. 

 2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktacja: 

 3. Informacja o dostawcach, którzy zostali wykluczeni: 

  z postępowania nie wykluczono żadnego Dostawcy. 

4. Informacja o dostawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty: 

 nie odrzucono żadnej oferty: 

5. Informacja o unieważnieniu postępowania: nie dotyczy 

6. Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Dostawca wymieniony w pkt 1 zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z fakturą VAT w ciągu 10 dni od 

złożenia stosownego zamówienia przez zamawiającego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej; 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14. 

 

 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Stanisława Reymonta  

             mgr inż. Andrzej Romańczuk 

                      / - /   

 

Dostawca 

Kryteria oceny ofert 

Łączna liczba punktów 

przyznanych ofercie  

w obu kryteriach 

Uwagi 
Cena=100% 

Liczba punktów przyznanych  

w ramach kryterium  

Cena 
1 2 4 5 

PHU Legrand 

ul. Podmiejska 51,  57-220 Ziębice 
87,77 87,77 

akceptacja warunków 

dostawy 

FHU KERA-BIS 

ul. Polna 15, 48-370 Paczków 
81,30 81,30 

akceptacja warunków 

dostawy 

EDU-TOP Sylwia Florek 

ul. Młynarska 44a m 3,  91-803 Łódź 
100,00 100,00 

akceptacja warunków 

dostawy 


