
 
Nr referencyjny: SP2/2/2022 

 
Strzyżów, 04.05.2022 r.  

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 

1. Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem  
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą : 
„Zakup wraz z dostawą sprzętu edukacyjnego na potrzeby projektu finansowanego przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie” zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy jako najkorzystniejsza została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 
 

AV Multimedia Małysz i Spółka, SP.J. ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce 
 
Uzasadnienie:  
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta uzyskała największą liczbę 
punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ. 
2. Informacje i zestawienie złożonych ofert  
Informacje i zestawienia złożonych ofert z podaniem nazw(firm) i adresów wykonawców oraz 
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz punktacją przyznana ofertom: 
Wykaz złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto [zł] 

Termin 
dostawy 

Termin 
realizacji 

reklamacji 

Liczba 
punktów 
ogółem 

 
1. 

AV MULTIMEDIA 
MAŁYSZ I SPÓŁKA, SP.J 
ul. Głowackiego 7/7 
25-368 KIELCE 

 
187 002,97 

 
30 dni 

 
3 dni 

 
100,00 

 
2. 

New Life Property Sp. Z o. o. 
ul. Nowogrodzka 64/43, 02- 
014 Warszawa 

 
220 815,55 

 
30 dni 

 
3 dni 

 
90,81 

 
3. 

TRITON S. C. 
ul. Słowackiego 12 
38-100 Strzyżów 

 
188 800,00 

 
30 dni 

 
3 dni 

 
99,42 

 
4. 

Bener Michał Benka 
ul. Wileńska 59B/15 
80-215 Gdańsk 

 
247 423,14 

 
30 dni 

 
3 dni 

 
85,34 

3. Informacje o ofertach odrzuconych 
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 
4. Zawarcie umowy 
Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zamawiający 
informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z uwzględnieniem art. 577 
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 2 
ustawy Pzp, tj. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
 
 

…………………………………………………………..………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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