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          Jelcz Laskowice, 22.11.2019 r. 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  

O WYBORZE OFERTY 

 

dot.:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Nazwa zadania:  „Doposażenie bazy technologiczno - dydaktycznej szkoły  

w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18” 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych, tj. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 

zamówienia, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

Część I - Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni językowej 

 

NORDWECO Sp. z o.o. 

ul. Wieniawskiego 21 

71-130 Szczecin 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wyłoniony Wykonawca złożył jedyną ofertę w toczącym się postępowaniu, a złożona 

oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w treści SIWZ.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert: 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców. 

3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu 

zawarcia umowy. 

 

Część II - Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej   

 

VISION DISTRIBUTION EWA BODNAR 

ul. Widok 53 A 

62-800 Kalisz 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wyłoniony Wykonawca złożył jedyną ofertę w toczącym się postępowaniu, a złożona 

oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w treści SIWZ.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert: 

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców. 

6. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu 

zawarcia umowy. 
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