
 

 

          Sieradz, dn. 28.11.2018r.  

CEZ/1/11/2018 

        

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 tys. euro pn.: „Zakup i dostawę 

frezarki i tokarki dla pracowni „Obrabiarek sterowanych numerycznie” dla Centrum 

Edukacji Zawodowej w Sieradzu” 

 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, działając na podstawie pkt. 13 

rozdziału VII  Opis Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawę frezarki i tokarki dla pracowni „Obrabiarek 

sterowanych numerycznie” dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”  jako najkorzystniejszą 

ofertę dla:  

- Część I –  „Dostawa fabrycznie nowej  frezarki konwencjonalna” wybrano ofertę nr 1 złożoną 

przez  Metal Technics Polska s.c., Martyna Mikołajczuk, Monika Jastrzębska, Ul. Ryżowa 43D/1, 

02 – 495 Warszawa 

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów:   

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 60; 

-  kryterium wyboru jakim było  wydłużony okres gwarancji   – 20 %  ilość punktów: 20; 

- kryterium wyboru jakim było  skrócenie terminu realizacji   – 20% ilość punktów: 20; 

Łączna suma punktów 100,00 . 

- Część II –  „Dostawa fabrycznie nowej  tokarki CNC” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez  Metal 

Technics Polska s.c., Martyna Mikołajczuk, Monika Jastrzębska, Ul. Ryżowa 43D/1, 02 – 495 

Warszawa 

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów:   

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 60; 

-  kryterium wyboru jakim było  wydłużony okres gwarancji   – 20 %  ilość punktów: 20; 

- kryterium wyboru jakim było  skrócenie terminu realizacji   – 20% ilość punktów: 20; 

Łączna suma punktów 100,00 . 

 

 Oferty ww. Wykonawcy zostały uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w OWZ, tj. cena (waga 60%), wydłużony okres gwarancji   – 20% oraz skrócenie 

 

 

terminu realizacji – 20%, Wykonawcy spełniają  wszystkie warunki wymagane przez 

Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert 

przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny. 

  

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu na części I i II zamówienia została złożona tylko 

jedna oferta.  

 

 


