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Informacja 

 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Szanowni Państwo, 
 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Dostawa 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, 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 
 

FIRMA HANDLOWA ER-TEL s. c. Ewelina i Ireneusz Drostek 

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław 
 na część nr 2− sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni Technik farmaceutyczny  za cenę  4 700,00 zł  
na część nr 3 − literatura specjalistyczna i filmy dydaktyczne dla kierunku technik masażysta za cenę 5 500,00 zł 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy 
Nazwa kryterium - 

liczba pkt. 
Razem 

Część nr 1− sprzęt i pomoce 
dydaktyczne do pracowni 
Technik farmaceutyczny   

FIRMA HANDLOWA ER-TEL s. c. 
Ewelina i Ireneusz Drostek 

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław  

1 -  Cena -  60,00 
2 -  Termin – 40,00 

 
100,00 

Część nr  3 – − literatura 
specjalistyczna i filmy 
dydaktyczne dla kierunku 
technik masażysta 

FIRMA HANDLOWA ER-TEL s. c. 
Ewelina i Ireneusz Drostek 

ul. Grucy 4, 37-500 Jarosław 

1 -  Cena -  60,00 
2 -  Termin – 40,00 

 
100,00 

 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 
 

Lp.: Nr oferty, nazwa i adres Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 Nie dotyczy  

 
Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nr oferty.  nazwa i adres Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

0 Nie dotyczy  



 
 

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 
 

 
Agnieszka Piotrowska 

             Przewodnicząca Komisji Przetargowej 


