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ZMIANA OGŁOSZENIA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc  

w Chełmie, 22-10 Chełm, ul. Szpitalna 50 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych 

 w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, 

kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. 

 

 

Informujemy, iż  w/w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego   o ustalonej 

wartości zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w: 

 

CZĘŚCI  3  -  ZAMÓWIENIA (sprzęt specjalistyczny do pracowni technik dentystyczny ) 

oferta firmy AT-AKCEPT SP. Z 0.0. SPÓŁKA KOMANDYTOWA  Ul. TORFOWA 3B; 70-772 SZCZECIN 

została odrzucona ponieważ nie spełniła warunków Zamawiającego: 

część 3 pozycja  nr 4 – oferowana frezarka nie spełnia minimalnych wymagań opisanych w  specyfikacji. 

Frezarka FRESADORA 1000N nie jest sprzętem, który Zamawiający wyspecyfikował. 

W związku z powyższym i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2  przywołanej ustawy Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny tj. ofertę 

firmy: 

 

1) OFERTA nr III: ROKO ARKADIUSZ ROKOSA UL. BÓR 177; 42-200 CZĘSTOCHOWA 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta, otrzymała w kolejności jako druga największą ilość punktów (kryterium cena i termin dostawy) oraz  

spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

Zamówienia. 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,  
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 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. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
 
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje 

odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w 

terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

Informacja zostaje udostępniona na stronie internetowej 

www.medyki-chelm.pl 



 

 


