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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

dla zadania pn. Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku 

„Sokoła” w dniu 2 października 2020 r. wybrana została oferta Wykonawcy: 

 

 dla części I:  Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia 

do rejestracji nagrań dźwiękowych: 

 

Anna i Wojciech Lasek PHU Ragtime Sp. J. 

ul. 1 Maja 19 

45-068 Opole 

 

1) Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca złożył 

najkorzystniejszą z niepodlegających odrzuceniu ofert na kwotę 14 855,17 zł brutto oraz oświadczył, 

iż udziela gwarancji i rękojmi na okres dwóch lat.  

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, 

którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą 

punktację: 

 

Lp. Firma (nazwa), 

adres Wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium cena 

(Kc) 

Liczba punktów  

w kryterium 

gwarancja  

i rękojmia (Kg) 

Łączna liczba 

punktów 

 

1. 

 

M. Ostrowski sp. j. 

Al. Armii Krajowej 5 

50-541 Wrocław 

 

85,50 

 

7 

 

92,50 

 

2. 

 

TRUKMEN Sp. z o.o. 

ul. Niepodległości 44-48 

75-252 Koszalin 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

3. 

 

Anna i Wojciech Lasek 

PHU Ragtime Sp. J. 

Ul. 1 Maja 19 

45-068 Opole 

 

90,00 

 

7 

 

97,00 

 

3) Zamawiający w toku postępowania odrzucił ofertę: 

- TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, 

o czym poinformował Wykonawcę zgodzie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

4) Zamawiający w toku postępowania  nie wykluczył żadnego z Wykonawców. 

5) Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta z terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
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zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

 

 dla części III: Zakup wraz z dostawą wyposażenia do aneksu kuchennego: 

 

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Paweł Kalita 

al. T. Rejtana 8 

35-310 Rzeszów 

 

1) Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca złożył jedyną 

niepodlegającą odrzuceniu ofertę na kwotę 2 897,88 zł brutto oraz oświadczył, iż udziela gwarancji        

i rękojmi na okres pięciu lat.  

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, 

którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą 

punktację: 

 

Lp. Firma,  

adres Wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium cena 

(Kc) 

Liczba punktów  

w kryterium 

gwarancja  

i rękojmia (Kg) 

Łączna liczba 

punktów 

 

1. 

 

Przedsiębiorstwo 

Handlowe „UNIGA” 

ul. Rejtana 22/98 

35-310 Rzeszów 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

2. 

 

TRUKMEN Sp. z o.o. 

ul. Niepodległości 44-48 

75-252 Koszalin 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

3.  

 

KAL-SPORT Hurtownia 

Sportowa Paweł Kalita 

al. T. Rejtana 8 

35-310 Rzeszów  

90,00 10,00 100,00 

 

4.  

 

Biuro Inżynieryjne Martex 

Marcin Puźniak 

Gorzeszów 19 

58-405 Krzeszów 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

3) Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty: 

- Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”, ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów 

- TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin, 

- Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, 

o czym poinformował Wykonawców zgodzie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

4) Zamawiający w toku postępowania  nie wykluczył żadnego z Wykonawców. 

5) Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta z terminie nie krótszym                

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

 

 

 

 

 


