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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art.  92 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, że w postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

„Dostawę materiałów papierniczo – piśmienniczych dla uczniów” wybrana została oferta Nr 2 

złożona przez:

OFFICE MEDIA – BIURO PARTNER Sp. z o.o.

ul. Towarowa 22, 00-839 Warszawa 

Zadanie  1  „„Dostawa  materiałów  papierniczo-piśmiennicze  dla  uczniów  biorących  udział  

w praktykach  wakacyjnych”-  cena  brutto  wybranej  oferty  wynosi: 6.096,89  zł (słownie:  sześć 

tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 89/100), 

Zadanie  2  „Dostawa  materiałów  papierniczo-piśmiennicze  dla  uczniów  biorących  udział  

w zajęciach pozalekcyjnych”- cena brutto wybranej oferty wynosi:  7.947,82 zł (słownie: siedem 

tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 82/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na każde zadanie wpłynęły 3 oferty. Zamawiający nie wykluczył żadnego 

Wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty. Firma OFFICE MEDIA–BIURO PARTNER Sp. z o.o. 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ),  jest  zgodna  z  przepisami  ustawy  PZP,  jest 

najkorzystniejszą  na  podstawie  ustalonego  kryterium  ceny,  jest  ofertą  najtańszą  i  uzyskała  

w każdym zadaniu maksymalną ilość punktów tj. 100.



Zgodnie  z  art.  94  ust.  1  pkt  2  w  związku  z  art.  94  ust.  3  pkt  1  lit.  a  ustawy  PZP 

przewidywany termin  podpisania  umowy o  realizację  zamówienia  został  wyznaczony na  dzień 

24.05.2012 r.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające  odrzuceniu  w  niniejszym  postępowaniu  wraz  ze  streszczeniem  oceny  

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer 
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Zadanie 1
Liczba punktów w 
kryterium: CENA

Zadanie 2
Liczba punktów w 
kryterium: CENA

1 HEXON II Jarosław Pielak-Tralewicz
ul. Staszica 3, 05-500 Piaseczno

87,57 93,83

2 OFFICE MEDIA 
– BIURO PARTNER Sp. z o.o.

ul. Towarowa 22, 00-839 Warszawa
100 100

3 F.H.U. GRAWIT
ul. Regulska 43/3, 05-816 Reguły

91,14 94,84

Od niniejszej  decyzji  przysługują  środki  ochrony prawnej,  których  procedury określono  

w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

/-/ Wojciech Gregorczyk


