
                                                                              Głogów, dnia 11 lipca 2018 roku 

ZP 1/04/2018 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

Sukcesywne dostawy materiałów do produkcji na 
potrzeby Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej  

w Głogowie 
 ............................................................................................................................................................................  

 (nazwa przedmiotu zamówienia) 
 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  
Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie 
ul. Piotra Skargi 29, 67-200 Głogów 

2. Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów do produkcji na potrzeby Głogowskiego 
Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie. 
kody CPV:  14622000-7 – stal, 
   44.53.16.00-7 -  nakrętki, 
   44.33.30.00-3 – drut.  

3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. 
4. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) jako najkorzystniejszą w przedmiotowym 
postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Część „I” zamówienia - Stal 

Nazwa i adres 

wykonawcy: 

Centrum Zaopatrzenia KWANT  

Zdzisław Bar, Mariusz Marciniak  

ul. Elektryczna 32, 67-200 Głogów 

Cena wybranej oferty: 

Termin dostawy (duże): 

Termin płatności: 

288 720,00 zł netto 

6 dni 

30 dni 

Otrzymana ilość punktów w kryterium: cena – 60,00 

w kryterium: termin dostawy zamówienia (duże)  – 20,00 

w kryterium: termin płatności -  20,00 

otrzymana łączna  ilość punktów: 100,00 

Uzasadnienie wyboru 

oferty: 

Ze złożonych ofert wybrana oferta jest najkorzystniejszą przy 

zastosowaniu kryteriów oceny ofert zawartych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  



Część „II” zamówienia - Nakrętka 

Nazwa i adres 

wykonawcy: 

Centrum Zaopatrzenia KWANT  

Zdzisław Bar, Mariusz Marciniak  

ul. Elektryczna 32, 67-200 Głogów 

Cena wybranej oferty: 

Termin dostawy (duże): 

Termin płatności: 

31 480,00 zł brutto 

6 dni 

30 dni 

Otrzymana ilość punktów w kryterium: cena – 60,00 

w kryterium: termin dostawy zamówienia (duże)  – 20,00 

w kryterium: termin płatności -  20,00 

otrzymana łączna  ilość punktów: 100,00 

Uzasadnienie wyboru 

oferty: 

Ze złożonych ofert wybrana oferta jest najkorzystniejszą przy 

zastosowaniu kryteriów oceny ofert zawartych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
Część „III” zamówienia - Drut 

Nazwa i adres 

wykonawcy: 

Centrum Zaopatrzenia KWANT  

Zdzisław Bar, Mariusz Marciniak  

ul. Elektryczna 32, 67-200 Głogów 

Cena wybranej oferty: 

Termin dostawy (dużej): 

Termin płatności: 

17 546,20 zł brutto 

6 dni 

30 dni 

Otrzymana ilość punktów w kryterium: cena – 60,00 

w kryterium: termin dostawy zamówienia (duże)  – 20,00 

w kryterium: termin płatności -  20,00 

otrzymana łączna  ilość punktów: 100,00 

Uzasadnienie wyboru 

oferty: 

Ze złożonych ofert wybrana oferta jest najkorzystniejszą przy 

zastosowaniu kryteriów oceny ofert zawartych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy. 
6. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy. 
7. Unieważnieniu postępowania – nie dotyczy. 


