
 

  

 
                                             

Mirosławiec, dnia 08.11.2017r.  
 
GIŚ.271.22.2017.AS.                                                              

         
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017r., poz. 1579) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto 
Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu 
komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Cyfrowy Mirosł@wiec” i nowoczesne 
nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy 
i Miasta Mirosławiec” Część II – „Dostawa sprzętu multimedialnego” wybrano, jako ofertę 
najkorzystniejszą Ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:  
„NORDWECO” Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71 – 130 Szczecin. 
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wybrano ofertę ww. Wykonawcy za cenę: 52.752,76 zł łącznie z podatkiem VAT i z 
okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy. 
 
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy: 
 

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 

Punktacja 
przyznana ofertom 

w kryterium: 
cena – 60% 

Punktacja 
przyznana ofertom 
w kryterium okres 
gwarancji jakości i 
rękojmi za wady – 

40% 

 
Łączna  

punktacja 

 
3. 

„NORDWECO” Sp. z o.o., ul. 
Wieniawskiego 21, 71 – 130 
Szczecin 

 
60,00 pkt 

 
40,00 pkt 

 
100,00 pkt 

 

4. „CEZAS” Wiesław Halagiera, 
ul. Śląska 96, 66 – 400 Gorzów 
Wielkopolski 

 
46,55 pkt 

 
40,00 pkt 

 
86,55 pkt 

 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 102 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) nie został ustanowiony dynamiczny 
system zakupów.  

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych postępowaniach. 
 
                                                       Z poważaniem 

 

                                                                                                                                  /-/ Burmistrz Mirosławca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miroslawiec.pl w dniu: 08.11.2017r. 

http://www.bip.miroslawiec.pl/

