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Nr sprawy: WIR 271.22. … .2013
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Doposażenie bazy dydaktycznej  2 szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc -  ramach realizacji projektu 
„Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III””

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.  92 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późń.zm. Prawo zamówień publicznych 
(Upzp)  Zamawiający  informuje  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  podając  listę  Wykonawców wraz  z 
łączną punktacją przyznaną ofertom.

Część I – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 

Nr 
oferty 

Wykonawca
Kwota [PLN]

Brutto
(netto)

Liczba punktów
w kryterium cena

3
AMTAS Adam Miński

ul. Albańska 20/1
60-123 Poznań

108 207,00
(88 827,84)

100,00

Na podstawie analizy oferty oraz uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, stwierdzono, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył korzystną ofertę pod względem całkowitej ceny brutto 
w stosunku do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2, p.3) lit.a) Upzp.

Część II – Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego

Nr 
oferty

Wykonawca
Kwota [PLN]

Brutto
(netto)

Liczba punktów
w kryterium cena

1.
„COM” MICHAŁ KARCZEWSKI

ul. Rembielińska 3 lok. 8
03-343 Warszawa

22 290,06
(18 121,95)

98,00

2.
PHU COMP-ART
ul. Jana Pawła II 1

09-200 Sierpc

21 795,60
(17 720,00)

100,00

1



Na podstawie analizy ofert, stwierdzono, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Oferty nie podlegają odrzuceniu. Jako najbardziej korzystna pod względem całkowitej ceny brutto została 
wybrana oferta nr 2, uzyskując najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2, p.3) lit.a) Upzp.

Wobec czynności  podjętych przez Zamawiającego,  zgodnie z informacją zamieszczoną w SIWZ, na 
zasadach  zawartych  w  DZIALE  VI  ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ  ustawy  pzp,  Wykonawcom 
przysługują środki ochrony prawnej.

Z poważaniem

BURMISTRZ
MIASTA SIERPC

/ - /

Marek Kośmider
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