
Nr sprawy: ZS2-K.2720.3.2015 Rypin, dnia 18.12.2015 r. 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dotyczy: Sprzedaży i dostawę artykułów chemicznych  

do Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie ul. Dworcowa 11 

 

 
 

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, 
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie jak w tytule. 

W dniu 17.12.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie 
i wybór ofert na ww. dostawy. 

Poniższe zestawienie przedstawia wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
zaoferowane przez nich ceny oraz oferty najkorzystniejsze w poszczególnych pakietach: 

 
Pakiet 1 – Chemia specjalistyczna -basenowa 

Oferta nr 1 
Firma Zabłocki Michał Bajorek ul. E. Radzikowskiego 5131-315 Kraków  
Wartość netto: 32 848,5 zł / wartość brutto 40 094,06 zł 
Punktacja w kryterium cena: 100 pkt 

 

Pakiet 2 – Chemia basenowa 
Oferta nr 4 
Zakład Produkcyjno- Usługowy „Gotix W.H Gotowicz” Waldemar Gotowicz Zamość 
ul. Merlina 5, 89-200 Szubin  
Wartość netto: 21 910,00  zł / wartość brutto: 26949,30  zł 
Punktacja w kryterium cena: 100 pkt 

 

 
Wyżej wymienione oferty są ofertami najkorzystniejszymi w poszczególnych 

pakietach - spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, 
uzyskały maksymalną liczbę punktów w każdej części, w ramach kryterium: cena, gdzie cena 
100% = 100 pkt. 
 
 
 
 
 
 



Pozostałe złożone oferty: 
 

Pakiet 2 – chemia basenowa 
Oferta nr 2 
„VOLLMER” –Basen Serwis sp. z o.o 59-900 Zgorzelec, ul. Szymanowskiego 16 
Wartość netto: 23 307,50  zł / wartość brutto: 28 668,23 zł 
Punktacja w kryterium cena: 94,08 pkt 
 
Oferta nr 3 
Kontakt s.c. 83-000 Pruszcz Gdański ul. Kasprowicza 4 
Wartość netto 24 769,00  zł / wartość brutto: 30 465,87  zł 
Punktacja w kryterium cena: 88,45 pkt 
 
 

 
Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane 
w inny sposób. 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ww ustawy umowa może być zawarta przed 
upływem terminów określonych w art.94 ust.1 pkt 2 ustawy, jeżeli w postępowaniu złożono 
tylko jedną ofertę. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 
1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 


