
                                                                          

 
 

  Znak sprawy: ZS-ZP.2100/5/2011 

      Rudnik nad Sanem, dnia 20.05.2011 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    -  Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

Zakup obrabiarki CNC (edukacyjnej) przez Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku 

nad Sanem w związku z projektem „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 92 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zespół Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem występujący jako Zamawiający w prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w tym postępowaniu. Za najkorzystniejszą została uznana oferta  złożona 

przez  firmę  FESTO Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7,  05 - 090 Raszyn w której 

Wykonawca zaoferował wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia za cenę 79.959,84 zł 

(słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięd tysięcy dziewiędset pięddziesiąt dziewięd 84/100) brutto 

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wszczętym poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo 

Publicznych pod numerem 106930- 2011 oraz o zmianie ogłoszenia Nr 107166 - 2011 a także na 

stronie internetowej www.zsrudnik.edu.pl oraz  w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 10 maja 2011 r., w wyznaczonym terminie (18.05.2011 r. godz. 1030) wpłynęła 

tylko jedna oferta, złożona przez w/w firmę FESTO Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7,  

05 - 090 Raszyn. Wykonawca ją składający spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału 

w postępowaniu, zaś jego oferta nie podlegała odrzuceniu. Ponieważ była to jedyna oferta złożona   

w niniejszym postępowaniu Zamawiający przyznał jej 100 punktów w ustanowionym                                

w postępowaniu kryterium oceny ofert o wadze 100% - „Cena” i wybrał ją jako najkorzystniejszą. 

Wobec braku podstaw do unieważnienia postępowania, zgodnie z art. 93 ust.1 PZP, Zamawiający 

udzieli zamówienia wybranemu Wykonawcy. Do podpisania umowy dojdzie w terminie ustalonym 

zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 lit a) PZP.  Przez obydwie strony to jest po dniu 23.05.2011 r. 

Otrzymują: FESTO Sp. z o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7,  05 - 090 Raszyn. 

      Koordynator Projektu 

      Dyrektor szkoły 

      mgr Edward Wołoszyn 
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