
 
Zawiadomienie (ogłoszenie)o wyborze najkorzystniejszej oferty 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  
 
1. Tryb zamówienia: 
Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności 

Znak sprawy ZS/3/2020/SzP  

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie 

(postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni 

budowlanej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła z pasją” 
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 

12.4 Kształcenie zawodowe.  

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym  

w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Szlifierka kątowa – 2 sztuki 

2. Piła do metalu – 1 sztuka 

3. Wiertarko-wkrętarka udarowa – 2 sztuki 

4. Młotowiertarka – 2 sztuki 

5. Frezarka dolnowrzecionowa stołowa – 1 sztuka 

6. Piła tarczowa  – 1 sztuka 

7. Laser krzyżowy – 1 sztuka 

8. Zestaw wierteł do betonu (duży) – 2 sztuki 

9. Zestaw wierteł do betonu z uchwytem walcowym – 2 sztuki 

10. Komplet wierteł do metalu – 2 sztuki 

11. Piła do bloczków z betonu komórkowego – 2 sztuki 

12. Młotek murarski (reński) – 10 sztuk  

13. Młotek gumowy – 10 sztuk 

14. Kielnia trójkątna nierdzewna – 10 sztuk 

15. Kielnia spoinowa – 4 sztuki 

16. Poziomica ręczna– 5 sztuk 

17. Tarcze do cięcia stali – 50 sztuk 

18. Hydrauliczna giętarka rur, prętów, profili – 1 sztuka 

19. Krawędziarka (zaginarka) ręczna z nożycami krążkowymi – 1 sztuka 

20. Klucz do wiązania zbrojenia – 10 sztuk 

21. Klucz automatyczny do wiązania zbrojenia – 10 sztuk 

22. Wiązarka do zbrojenia – 1 sztuka 

23. Chwytak podłużny do krawężników – 1 sztuka 

24. Chwytak poprzeczny do krawężników – 1 sztuka 

25. Taczka budowlana ogrodowa – 2 sztuki 

26. Łopata szufla – 2 sztuki 

27. Szpadel prosty – 2 sztuki 

 

 
 



 
Do upływu terminu składania ofert. tj. do 27 lutego 2020 roku do godz.15:00 złożono następujące 

oferty: 

 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba 

uzyskanych 
punktów  

Uwagi   

 

1 

 

„METALZBYT-HURT” Sp. z o. o. 
ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała 

79,59 
Oferta poprawna  

pod względem 

formalnym. 

2 
MAGOPOLL ROBERT GOGACZ 
ul. Wincentego Witosa 67, 26-600 Radom 

74,14 
Oferta poprawna  

pod względem 

formalnym. 

3 
Centrum Ogrodniczo-Narzędziowe 
Gardenmet Jarosław Żuk  
ul. Poniatowskiego 3, 22-300 Krasnystaw   

100,00 

Oferta poprawna  

pod względem 

formalnym. 

Wybrana  
do realizacji jako 
najkorzystniejsza 

 

Komisja dokonała wyboru ofert, w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 

zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę.  
 
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru ofert, które spełniają niezbędne warunki 

realizacji zamówienia i w procesie weryfikacji otrzymały największą ilość punktów. Oferta 

najkorzystniejsza spełnia wymogi określone w zapytaniu.  
 

 

Krasnystaw, 03.03.2020 

 


