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znak sprawy: ZSZ19 WND-POKL.09.02.00-28-009/13            Braniewo, dnia 10.03.2014r. 
 

 

Adresaci: 

 

1. „SKÓRTEX” Grybek i Redyk, ul. Wile ńska 72a, 14-500 Braniewo 
2. Zakład Produkcyjno-Handlowy CARIMA Małgorzata Abram owicz,              

ul. Bodzentyńska 25,  58-308 Kielce 
 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,( tj Dz. U. z 
2013 r. poz. 907, 984 i 1047 z późn. zm.), którego przedmiotem jest przetarg nieograniczony 
na dostawę odzieży branżowej – kelnerskiej, kucharskiej i hotelarskiej - na potrzeby 
realizacji staży zawodowych w ramach projektu "ZSZ - kuźnia dobrych praktyk" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki,  działanie  9.2.   Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa 
zawodowego 

ZAWIADOMIENIE 

                            o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem oceny ofert w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej 
zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż zamawiający dokonał następujących 
rozstrzygnięć: 
 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 „SKÓRTEX” Grybek i Redyk, ul. Wile ńska 
72a, 14-500 Braniewo, z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu 
warunków i wymagań zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, za co otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim była cena: 30 pkt (3 
członków komisji). 
 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż pozostała oferta otrzymuje następująca punktację: 

• oferta nr 2 Zakład Produkcyjno-Handlowy CARIMA Małgorzata Abram owicz,              
ul. Bodzentyńska 25,  58-308 Kielce, otrzymała wynik w jedynym kryterium jakim 
była cena 22,15 pkt (3 członków komisji). 
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W przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta, ani też nie 
wykluczono żadnego Wykonawcy, stąd też z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 94 ust. 2 
pkt 3), umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem 17.03.2014r. 
tj przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy PZP. 
 
Zamawiający informuje. że od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. 
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 
179 - 198g ustawy PZP. 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem 
na numer telefonu: +48552432606 lub e-mailem na adres: zszbraniewo@o2.pl 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym 
zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 

           

                         

Dziękuję  za udział w przetargu  

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie 

                                                mgr Joanna Sokół 

   

 

           

 
Otrzymują: 
1.Adresaci; 
2.Strona internetowa i tablica ogłoszeń ZSZ; 
3.a/a. 


