
 

 

 
                                           

Mirosławiec, dnia 27.02.2018r.  
 
GIŚ.271.01.2018.AS.                                                              

         
Informacja o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej 

 
W związku z otrzymaną przez Zamawiającego: Gminę i Miasto Mirosławiec w dniu 27 lutego 

2018r. informacją o uchyleniu się przez Wykonawcę: „DUMAGRAM” Elżbieta Duma, ul. Z. 
Krasińskiego 110/4, z siedzibą w Gryfinie (74 – 101), którego oferta została w dniu 21.02.2018r. 
uznana za najkorzystniejszą, od zawarcia umowy na zadanie pod nazwą: „Zakup i dostawa 
pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu gminy i miasta 
Mirosławiec w ramach projektu: „Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą 
TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” 
Część I: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej w Szkole 
Podstawowej w Piecniku”, Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), dokonał bez 
ponownego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wyboru kolejnej oferty 
najkorzystniejszej. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), wybrał 
jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 
„JT MEBEL” Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83 – 300 Kartuzy  
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wybrano ofertę ww. Wykonawcy za cenę: 19.631,96 zł brutto i z okresem gwarancji 
jakości na okres 30 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej w oparciu o warunki i kryteria oceny ofert 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskała: 93,70 pkt na 100 możliwych i 
jest kolejną najkorzystniejszą ofertą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) po uchyleniu się przez 
Wykonawcę: DUMAGRAM” Elżbieta Duma, ul. Z. Krasińskiego 110/4, z siedzibą w Gryfinie (74 – 
101), którego oferta uzyskała 100,00 pkt.  
 
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 – 
40% 

 
Łączna  

punktacja 

 
2. 

„JT MEBEL” Sp. z o.o., ul. 
Gdańska 45, 83 – 300 Kartuzy  

 
57,70 pkt 

 
36,00 pkt 

 
93,70 pkt 

 

3. „DUMAGRAM” Elżbieta Duma, 
ul. Z. Krasińskiego 110/4, 74 – 
101 Gryfino – Wykonawca 
uchylił się od zawarcia 
umowy 

 
60,00 pkt 

 
40,00 pkt 

 
100,00 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 ze zm.) 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: 27.02.2018r. 
                                    

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

