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Różaniec Pierwszy 94 

23-420 Tarnogród 
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REGON 000098186 

 

Znak sprawy: P-3/2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa brony 

obrotowej oraz brony precyzyjnej”. 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu 

występujący w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod 

nazwą Dostawa brony obrotowej oraz brony precyzyjnej  jako Zamawiający informuje, 

że dokonał rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. 

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej ustawy Pzp, 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 

16 Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ jest oferta nr 1 złożona przez 

Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska ul. Kwiatowa 3, 88-

160 Kołodziejewo. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska 

ul. Kwiatowa 3, 88-160 Kołodziejewo została oceniona pod kątem zgodności oferty z SWZ 

oraz ustawą Pzp. W wyniku oceny w oparciu o ustalone w SWZ kryteria oceny (tj. cena – 

waga 60%, długość okresu gwarancji – waga 40%) oferta otrzymała największą liczbę 

punktów. Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

spełnił warunki zamówienia określone przez Zamawiającego w SWZ. 

 

Ponadto zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w 

przedmiotowym postępowaniu złożono 1 niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która została 

oceniona w oparciu o ustalone w SWZ kryteria oceny tj. cena – waga 60%, długość okresu 

gwarancji – waga 40% i zgodnie z przyjętym tam wzorem przyznano jej punkty: 

 



 
 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ewa Piskorska ul. Kwiatowa 3, 88-

160 Kołodziejewo 

•  cena: 60,00 pkt 

•  długość okresu gwarancji: 0,00 pkt 

Łącznie: 60,00 pkt 

 

 

 

 

............................................................ 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej)  
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