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Urząd Gminy Belsk Duży              Belsk Duży, dnia 25.09.2013 roku 
ul. Kozietulskiego 4A 
05 – 622 Belsk Duży  

 
ZP -341/14/2013 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP -341/14/2013 
Nazwa zadania: : „Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy i pomoce 
dydaktyczne”  
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm..) Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez Wykonawcę:  
Oferta nr 2. 
 
                                            ”REMI”S.C.  
Jacek Łyżwiński, Renata Topler-Łyżwińska 
ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa 
 
Uzasadnienie wyboru: 
oferta z najkorzystniejszą ceną  nie podlegająca odrzuceniu  

w/w oferta uzyskała 100 pkt. 
Zaoferowana cena wynosi: 92.179,91 zł brutto 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz Kodeks 
Cywilny. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
 
 
oferta nr 1:  
 

“Econnect Group” Sp z o. o. 
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa 

 
 
 

- oferta ta została odrzucona 
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oferta nr 2:  
„REMI”S.C.  
Jacek Łyżwiński, Renata Topler-Łyżwińska 
ul. Grochowska 235/6, 04-001 Warszawa 
 

                                                                 
           - oferta ta uzyskała 100  pkt. 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy  Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona oferta nr 1 firmy 
„Econnect Group’ Sp z o.o. 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  
4. Informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie 10 dni 
od przekazania niniejszego zawiadomienia wszystkim wykonawcom. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduje się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 
do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.) 
 
 
                                                                                                              
                                                                                         
                                                                                                     WÓJT GMINY 
 
                                                                                                         / - /  Władysław Piątkowski 
 
Otrzymują : 

1. w/w oferenci 
2. a/a 


