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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie Z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zarnowięn Publicznych
(Dz.IJ " z 2010 r. , Nr II3, poz. 7 59 z póżn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

im. Komisji Edukacji Zawodowej w Białej Podlaskiej zawiadamia o wyborze

najkorzystniejszej oferty w postępowani]przetargovvym o waftości szacunkowej mniejszej od

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art' 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. , NI 7I3, poz. 759 z późn.

zm.) na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydakĘcznych do zawodu technik
informaĘk i handlowiec w projekcie ,,Zdobądź doświadczenie zawodowe''
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego' Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach. Dztałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego.

Część nr 1

Zamawiający dokonał wyboru oferty złoŻonej ptzez'.

JB Multimedia Jerzy Bielecki
ul. Brzeska l07 A' 21_500 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru:
Wpłynęła jedna niepodlegaj ąca odrzuceniu oferta. Wykonawca spełnia wszystkie warunki
udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamowtęnia'

Część nr 2
Na podstawie ań' 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz. U. z 2010r'. Nr 113. poz.759 z póŹń. zm.)

Zamawiając}' unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 2 ze względu na to. ze w tęj

części nte zŁoŻono Żadnych ofęrt
CzęŚć nr 3
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz' U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 z póŹń' zm.)

Zamawiający uniewaŹnia postępowanie przetargowe w części nr 3 ze wzglgtu na to. ze w tęj

części nie złozono zadnych ofer1

,rZdobądź doświadczenie zawodoweoo
Lider projektu: Zespoł Szkoł Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im" Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Numer ofertv Nazwa Wvkonawcy LiczbapuŃtów

Oferta m 2
JB Multim edta J erzy Bielecki
ul. Brzeska I07 A,21-500 Biała Podlaska

100
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Część nr 4
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. UstaĘl Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 1 13. poz.759 z póŹń. zm.)

Zamawiający uniewaŹnia postępowanie przetargowe w częŚci nr 4 ze względu na to. ze w tej

części nie złożono zadnych ofert

Część nr 5
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz'759 z póŹń. zm.)

Zamawiaiacy uniewaŹnia postępowanie przetargowe w części nr 5 ze względu na to. ze w tęj

części nie złozono żadnych ofert

Częśćnr 6
Napodstawieart.93ust. 1pkt1.UstawyPzp(Dz.U.z2010r..Nr113.poz.759zpózń.zm.)
Zamawiający uniewaznia postępowanie przętargowe w części nr 6 ze względu na to. ze w te.i

części nie złozono zadnych ofert

Część nr 7
Napodstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw)'Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 zpózń. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 7 ze względu na to. ze w tej

części nie złoŻono Żadnych ofert

Część nr 8
Na podstawie art. 93 ust' 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 1 13. poz.759 z póŹń. zm.)
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 8 ze względu na to. Źe w tej

części nie złoŻono żadnych ofert

Część,nr 9
Napodstawieart.93ust. 1pkt1.UstawyPzp(Dz.U.z2010r..Nr113.poz.759zpóŹń.zm.)
Zamawiający uniewaznia postępowanie przetargowę w części nr 9 ze względu na to. że w tej

części nte złoŻono Żadnych ofert

Część nr 10

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. UstaĘl Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 z póŹń. zm.)
Zamawiający uniewaznia postępowanie przetargowe w części nr 10 ze względu na to. że w tej

części nię złożono zadnych ofert

Część nr 11

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r." Nr 1 13. poz.759 z póŹń. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 11 ze względu na to. ze w tej

częśct nię złoŻono Żadnych ofert

,,ZdobąrJź doŚwiadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespoł Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Część nr 12

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 z póŹń. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 12 ze względu na to. ze w tęj

częŚci nie złozono zadnych ofert

Część nr 13

Na podstawię art' 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113" poz.759 z późń. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowę w części nr 13 ze względu na to. ze w tej

częścintę złoŻono Żadnych ofęrt

Częśćnr 14

Zamawiający dokonał wyboru oferty złoŻonej przez''

GASTRO-TECH D. Bujak
A. Warszawska 150,20-824 Lublin
Uzasadnienie wyboru:

Uzasadnienie wyboru:
Wpłynęła jedna niepodlegaj ąca odIzuceniu oferta. Wykonawca spełnia wszystkie warunki
udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówrcnta.

Część nr 15
Na podstawie art' 93 ust' 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 1 13. poz.759 z pózń. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 15 ze względu na to. ze w tęj

części nie złozono zadnych ofert

Część nr 16

Na podstawie art' 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 z póŹń. zm.)
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 16 ze względu na to. że w tej

części nie złoŻono Żadnych ofert

Częśćnr l7
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 1 13. poz.759 z późń. zm.)

Na oodstawie ań. 93 ust' 1 okt 1.

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 18 ze względu na to. ze w tej

części nie złozono zadnych ofert
,rZdobądź doświadczenie zawodowe''

Lider projektu: Zespół SzkółZawodowych nr l im. Komisji Edukacji Narodowej rv Białej Podlaskiej
Partner projektu: Zespoł SZkół im. Adama Naruszewicza rv Janowie Podlaskim

Numer oferty Nazwa Wvkonawcv Liczba punktów

Oferta nr 1

GASTRO-TECH D. Bujak
A. Warszawska 150,20-824 Lublin 100

Część nr 18
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Część nr 19
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 z póŹń. zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 19 ze względu na to. że w tej

części nie złozono żadnych ofert

Częśćnr 20
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r'. Nr 113. poz.759 z pozń. zm'')

Zamawiając)i uniewaŻnia postępowanie przetargowe w części nr 20 ze względu na to. ze w tej

części nie złozono zadnych ofert

Częśćnr 2'l'

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz' U. z 2010r." Nr 1 13. poz.759 z póŹń' zm.)

Zamawiający unięważnia postępowanie przetargowe w częŚci nr 21 ze względu na to. ze w tęj

części nie złozono zadnych ofert

Część nr 22
Zostil'a złoŻona jedna oferta, w której cena za jaką Wykonawca oferował rcalizację dostawy
przewyŻszaŁa kwotę, ktorąZamawiający zamierzaptzeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nie posiadając moŻIiwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawv Zamawiaiącv unieważnia postepowanie w części
nr 22.

Część nr 23
Na podstawie arl. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 z późń. zm.)
Zamawiający uniewaznia postępowanie przetargowe w części nr 23 ze względu na to. że w tej

części nie złozono żadn}'ch ofert

Część nr 24
Na podstawie ar1. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz'759 z pózń. zm.)
Zamawiający uniewaznia postępowanie przetargowe w części nr 24 ze względu na to. ze w tej

części nie złoŻono Żadn:lch ofert

Częśćnr 25
Został'a złoŻona jedna oferta, w której cena za jaką Wykonawca oferował reaItzację dostawy
ptzevoryŻszała kwotę, którąZamawiąący zam|ęTzaprzęZnaazyć na sfinansowanie
zamówienia, nie posiadając możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty

L'ider projektu: Zespoł srkół Z*:.'"*ff:l'#:ff#ńru;ffi; -arodowej w Białej Podlaskiej
Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
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Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawv Zamawiaiacv unieważnia postępowanie w cześci
nr 25.

Część nr 26
Została złoŻona jedna oferta, w której cena za jaką Wykonawca oferował realizację dostawy

przewyŻszała kwotę, tr<tórąZamawiający zamietzaprzęZnaazyó na sfinansowanie
zamówienia, nie posiadając moŻIiwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferly

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Zamawiaiacy unieważnia postepowanie w częŚci
nr 26.

Część nr 27
Zamawtający dokonał wyboru oferty zŁoŻonej ptzez'.

JB Multimedia Jerzy Bielecki
ul. Brzeska 107 A' 21_500 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru:
Wpłynęła jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta. Wykonawca spełnia wszystkie warunki
udziału w postępowaniu a jego oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych WaruŃów
Zamówienia'
Część nr 28
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw}' Pzp (Dz. U. z 2010r'. Nr 1 13" poz.759 z póŹń. zm')
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 28 ze względu na to. że w tej

części nie złożono żadn}'ch ofert

Częśćnr 29

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustaw)z Pzp (Dz' U. z 2010r.. Nr 1 13. poz.759 z póŹń. zm.)
Zamawiający uniewaznia postępowanie przetargowe w części nr 29 ze względu na to. że w tej

części nie złoŻono żadn}'ch ofert j

Część, nr 30

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Ustawy-Pzp (Dz. U. z 2010r.. Nr 113. poz.759 z póŹń' zm')
Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 30 ze względu na to. ze w tej

częścintę złoŻono Żadnych ofert

,,Zd'ob ądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr l im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba ounktów

Ofertant 2
JB Multim edia I erzy Bielecki
ul. Brzęska I0] A,2I-500 Biała Podlaska

100
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Częśćnr 31

Na W

Częśćnr 32
ZostałazłoŻonajedna oferta' W której cęnaza jaką Wykonawca oferował rcalizację dostawy

pt Zelvqy Ższała kwotę' ktor ą Z amaw iaj ący zamiet za pT ZeznaczyÓ na s fi nan s o wani e

zamówienia' nie posiadając moŻIiwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej

oferty

Część nr 33
Została złoŻona iedna oferta, w ktorej cena za jaką Wykonawca oferował reaItzację dostawy

przevłyŻszała kwotę, którąZamawiający zamtęrzapTzęznaczyó na sfinansowanie

zamówieni a, nie posiadając moŻliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej

oferty

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawv Zamawiaiacv unieważnia postępowanie w części
nr 33.

. 1 nkt 1. Usta .- Nr 11 759 z

Zamawiając}' unieważnia postępowanie przetargowe w części nr 34 ze względu na to. ze w tej

części nie złozono zadnych ofert

Zamawiąący informuj e, Że zawarcie umowy w sprawie nin. zamówienia publicznego

nastąpi w terminie nie krótszymniŻ 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawię art. 27 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiając:l Żąda potwierdzęnia otrzymanta

ninieiszego pisrna faxem lub drogą elektroniczną.

,rZdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu; Zespoł Szkoł Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

uy
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części nie złoŻono zadnych ofert

nr 32.

CzęŚć nr 34


