
 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

 

Łowicz, 16.01.2019 r.  

ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.21.2018 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Działając na  podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:  

 

„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego oraz siewnika rzędowego i rozsiewacza do nawozów w ramach 

projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość”” 

 

w dniu 28.12.2018 r. dokonano otwarcia ofert złożonych na w/w zadanie. W terminie wpłynęły dwie oferty, 

złożone przez: 

 

1. „POLSAD Jacek Korczak, ul. Holenderska 14, 99-300 Kutno – oferta Nr 1 

cena brutto oferty – 315 616,00  PLN 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena –  60,00 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji serwisu – 30,00 pkt 

liczba uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji na ciągnik – 10,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 

2. TECHPOM Sp. z o.o., Krzywonoś 21, 06-516 Szydłowo – oferta Nr 2 

cena brutto oferty – 336 500,00 PLN 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena –  56,28 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji serwisu – 15,00 pkt 

liczba uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji na ciągnik – 10,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 81,28 pkt 
 

 

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt oraz spełniła wszystkie wymagania zawarte w 

SIWZ. Wynik postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół w dniu 16.01.2019 r.  

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostanie zawarta zgodnie z terminem 

określonym art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych – dział VI  „Środki ochrony prawnej”.  

 

 

Jerzy Zabost 

Dyrektor ZSP nr 2 w Łowiczu 

 


