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Skoroszyce, dnia 19.04.2022 r. 
Nr referencyjny postępowania IP.IZ.271.2.2022.IBK                                                                                                 
        
Zamawiający: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl.17 
48-320 Skoroszyce 
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
(wybór najkorzystniejszej oferty) 

(zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 na zadanie: „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 
sieciowego”  
 
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) informuje o wyniku postępowania:  
 
1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: 

 
A-Z Serwis Włodzimierz Stasiuk 
Ul. Książąt Opolskich 46/34 
45-006 Opole 
 
która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – 60 w kryterium: Cena całkowita 
brutto (zł) – 60,00 pkt; w kryterium: Termin dostawy (min. 14 dni, maks. 21 dni) – 40 pkt 

 
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 39 729,00 zł (słownie: trzydzieści 
dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) oraz podał termin dostawy: 14 dni. 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z pkt. 23 SWZ suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową 
ocenę danej oferty. 
Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

2. Informacje o złożonych ofertach: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty brutto 
 

Termin 
Dostawy  

1 A-Z Serwis Włodzimierz Stasiuk   
Ul. Książąt Opolskich 46/34 
45-006 Opole 

39 729,00 zł 14 dni 

 
3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu: 

 
 

Nr 
oferty 

WYKONAWCA 
nazwa i adres 

Liczba punktów w kryterium 
Liczba 

punktów 
cena zł / 

l. punktów 
(60) 

Termin dostawy  
(min 14 dni, 21 dni) 

 

1. 
A-Z Serwis Włodzimierz Stasiuk   
Ul. Książąt Opolskich 46/34 
45-006 Opole  

39 729,00/ 60  14 dni / 40 100,00 
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4. Wykonawcy , których oferty zostały odrzucone: 
 

Wykonawca x 
Podstawa prawna i powód odrzucenia  x 

 
     

5. Data zawiadomienia: 19.04.2022 r. 
           Zatwierdził:  
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