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OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
n-a: Dostawg aplikacji edukacyjnych 3D do 15
Dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
skrzydla
- program kompleksowego wsparcia
szk6l podstawowych w Gdyni w ramach p.r.1"-1.1i;,,RozwTri
Funduszu Spolecznego w ramach
Europejskiego
gimnazj6w w Gdyni" wsp6lfinansowanego. re s.odioro

RegionalnegoProgramuOperacy;negoWojew6dztwaPomorskiego2014-2020'
zamawiajqcy dzia\aiqc na podstawie art.
zam6wieri publicznl,sh (Dz.

u.

22017

92 ust.

I

ustawy

z

dnia 29 stycznia 2004

r. poz. l57g), informuje o wyborze

r' - Prawo

oferty najkorzystniejszej

w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego'

Zamawiaj[cy przeplowadzil badanie

i

ocenq zloZonych

ofert na podstawie kryteri6w okreslonych

wykonania zam6wienia:
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia tj' ceny oraz terminu

Nazwa (firma)

i

Termin

adres

wykonania

Wykonawcy

zam6wienia

nOnYZONf

Maciej

Roth

2061i40,00 zl

IJl. ZegrzyirskaT3l4
05-l l9 Legionowo

HORYZONT Maciej Roth'
1. W przeprowadzonym postgpowaniu wybrano ofertg zlohonl przez:
zl bruffo' wykonawca spelnia
zegrzyirska 7314,05-119 Legionowo, z^ ceng 206 640,00

il.

uzyskala 100 punkt6w'
warunki udziah w postQpowaniu, a przedstawiona oferta

2.

uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie
Wykonawcy, kt6rych oferly zostaly odrzucone, wraz z

dotyczy.

Fundusze
Europejskie
Program ttegionalnY

URZAD MARSZAT-KOWSK|
WOJ EW(SDZTWA POMOITSKI ECO

Unia EuroPejska
EuroPejski Fundusz
Rozwoju Regionatnego

Pnrzynrrur Mrasra Goyr,ll
tcl:

*48

81382 Gdynin, Al, Mars4tlka l,ilsudskiqo
5z/54, pokka
668
8o
oo;Jax:
*
58
4.g 5g 6zo 97 9g; e-mai!: ungi$nia@)gdlnia.pl; wwwgdlnia.pl

3' Wykonawcy, kt6rzy zostali wykluczeni z

postgpowania

o

udzielenie zam6wienia. wraz

z uzasadnieniem faktyc znym i prawnym : nie dotycry.

4'

zgodnie z art' 94 ust.

w

I pkt 2 ustawy - Prawo zam6wienpublicmych

sprawie zam6wienia publicznego,

zamawiai6cy zawieraumowg

w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia

przeslania

zawiadomienia o wyborze najkorrystniejszej oferty, jekeli zawiadomienie
to zostalo przeslane przy
u4yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.

5' wobec ww'

c4ynnoSci podjgtych przez zamawiaj4cego prrysluguj4 srodki
ochrony prawnej,
kt6rych procedury okreslono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku prawo
zan6wieit publicznych

(Dz'

U'

z 2017 t. poz. 1579)

-

dzial

Yl

"Srodki ochrony prawnej " od art. 179 doart. l9g.

Otrzvmujq:

l.
2.

HOR'ZONT Maciej Rorh, ul. Zegny,hska,3t4,05-119 Legionowo
Wydzial Edukacji, Referat projektdw Edukacyjnych _
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