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Projekt „Dobry zawód - lepsza przyszłość”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,   

Działanie  - XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie - XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 

Pabianice, dnia 13.10.2022 roku 
 

 

 

Zawiadomienie  

o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – część I przedmiotu zamówienia  

oraz o unieważnieniu postępowania – część II oraz III przedmiotu zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość” 

 

Zespól Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z 11.09.2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 

informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu w części iI przedmiotu zamówienia 

została uznana oferta złożona przez firmę: 

VIKTORIA s. c. 

93-582 Łódź, ul. Felsztyńskiego 50 

Cena oferty – 33.008,28 zł.  

Oferta nie podlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów zawartych  

w swz. Oferta uzyskała największą ilość punktów. 

Jednocześnie informujemy, iż w odniesieniu do części II przedmiotowe postępowanie zostaje 

unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy. 

Poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie 

podstawowym – wariant I.  

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późniejszymi zmianami), przed otwarciem ofert Zamawiający upublicznił informację o 

wysokości środków, jakie może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, tj. kwotę w wysokości 

77.099,96 zł, 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.09.2022 roku została w tej części złożona tylko jedna 

oferta. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości 107.906,16 zł 
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Mając powyższe na uwadze, uwzględniając wartość złożonej oferty oraz wysokość środków, jakie 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia w odniesieniu do tej części 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający postanowił dokonać unieważnienia postępowania na podstawie art. 

255 pkt. 3) w/w ustawy. 

Ponadto informujemy, iż w odniesieniu do części III przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione 

na podstawie art. 255 pkt. 1) w/w ustawy. Do upływu terminu składania ofert, żadna oferta nie wpłynęła. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

Część I: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość oferty  

[zł] 

Wydłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji  

[m-ce] 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

[dni] 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
VIKTORIA s. c. 

93-582 Łódź, ul. Felsztyńskiego 50 
33.008,28 12 20 30 

2 
PHU „BMS“ Spółka Jawna Z. Bielecki 

82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22  
40.629,36 48 30 30 

 

Część II: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Wartość oferty  

[zł] 

Wydłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji  

[m-ce] 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

[dni] 

Warunki 

płatności 

[dni] 

1 
PHU „BMS“ Spółka Jawna Z. Bielecki 

82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22 
107.906,16 48 30 30 

 

Poniżej prezentujemy - w odniesieniu do części I przedmiotu zamówienia - zestawienie uwzględniające 

przyznaną poszczególnym firmom punktację w poszczególnych kryteriach oraz łączną punktację: 

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

termin 

realizacji  

w kryterium 

okres 

gwarancji 

łącznie 

1 
VIKTORIA s. c. 

93-582 Łódź, ul. Felsztyńskiego 50 
60,00 20,00 10,00 90,00 

2 
PHU „BMS“ Spółka Jawna Z. Bielecki 

82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22  
48,74 20,00 20,00 88,74 

 

Zamawiający informuje, że z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, ani nie została 

odrzucona żadna oferta. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w odniesieniu do części I przedmiotu zamówienia może 

zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z postanowieniami art. 

308 ust. 2 ustawy pzp. 

 

 


