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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 Zgodnie z art. 253 ust. 2 Zamawiajacy informuje o wyborze oferty w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na 
realizację zadania pn: 

„Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni mechatronicznej na potrzeby  Zespołu Szkół 
Technicznych w Rybniku” w ramach projektu pn. "Mechanik  
i mechatronik - klasyka i innowacyjność w przemyśle" realizowanego na podstawie umowy 
o dofinansowanie nr: UDA RPSL.11.02.03-24-056C/19-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego.  

W terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 20.12.2021 r. do godziny 13:00 
złożono jedną ofertę. Oferta była kompletna i odpowiadała treści specyfikacji warunków 
zamówienia. Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający stwierdził, że oferta Wykonawcy:  

Mechatronik Artur Grochowski 
 ul. Leopolda Lisa Kuli 103/2 
05-270 Marki 

Z ceną ofertowa brutto 170 500,00 PLN słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych. 

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia kryteria oceny ofert określone w SWZ: 

1. Cena: 60 pkt 
2. Gwarancja: 20 pkt 
3. Termin realizacji 10 pkt 

W załączeniu zestawienie oceny  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i 
adres 
wykonawcy 

Cena brutto 
wykonania 
zamówienia w 
złotych 

Punkty Okres 
gwarancji 

Punkty Termin 
realizacji 

Punkty 

1. Mechatronik 
Artur 
Grochowski  
Ul. Leopolda 
Lisa Kuli 103/2 
05-270 Marki 

170 500,00 60 pkt 4 lata 20 pkt 60 dni 10 pkt 

 

Niniejsza informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wysłana pocztą 
elektroniczną do Wykonawcy, który złożył ofertę. 

Rybnik, dnia 22.12.2021 r. 


