
 

 

          Sieradz, dn. 03.12.2019r.  

CEZ/1/11/ 2019  

        

 

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

odzieży roboczej na staż dla uczniów 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 dostawa odzieży roboczej na staż dla uczniów Centrum 

Edukacji Zawodowej w Sieradzu”  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez  

P.H. „DOM” Zbigniew Juszczak, ul. P.O.W 43a. 98 – 200 Sieradz. 

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  skrócenie terminu realizacji   – 40% ilość punktów: 40; 

Łączna suma punktów 100,00 . 

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

ofert określonych w OWZ, tj. cena (waga 60%) oraz skrócenie terminu realizacji – 40%, 

Wykonawca spełnia  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 została złożone trzy oferty przez:  

- Oferta nr 1 – P.H. „DOM” Zbigniew Juszczak, ul. P.O.W. 43 a, 98 – 200 Sieradz, oferta uzyskała 

następującą ilość punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 60,00; 

- kryterium wyboru jakim było  skrócenie terminu realizacji   – 40% ilość punktów: 40; 

Łączna suma punktów 100 . 

- Oferta nr 2 - TECH-NIKA Jacek Lechowicz, 52-112 Wrocław ul. Cedrowa 22/5 

oferta uzyskała następującą ilość punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 56,70; 

- kryterium wyboru jakim było  skrócenie terminu realizacji   – 40% ilość punktów: 40; 

Łączna suma punktów 96,7 . 



 

 

- Oferta nr 3 - P.W "ELEKTRO-HURT" A. Winter Sp.z.o.o. 62-200 Gniezno, ul. Słoneczna 40A 

oferta uzyskała następującą ilość punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów: 56,03; 

- kryterium wyboru jakim było  skrócenie terminu realizacji   – 40% ilość punktów: 0; 

Łączna suma punktów 56,03 . 
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