
 
 
 

Sieradz, dn.24.03.2022r.  

ZSiPOWŁ.261.1.2022      

        

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu i pomocy 

dydaktycznych pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego  w Sieradzu” 

 

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy w Części I  

Zamawiający Województwo Łódzkie/Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu, działając na podstawie art.  253  ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm) 

dalej ustawy Pzp, zawiadamia,  iż  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Zakup sprzętu i pomocy 

dydaktycznych pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego  w Sieradzu” jako ofertę najkorzystniejszą w Części I „Zakup i 

dostawa wyposażenia specjalistycznego sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego 

wyposażenie pracowni zawodowej - higienistki stomatologicznej” wybrano  ofertę  nr  6 złożoną 

przez NitraMed Nitra Natalia, Ul. św .Mikołaja 21-29 lok 1 a , 50-128 Wrocław.  

Zgodnie  z  kryterium oceny ofert określonym w SWZ  oferta uzyskała następującą liczbę  

punktów:    

-  kryterium cena – waga 60% - liczba punktów – 60,00;  

-  kryterium Termin gwarancji - waga 20 % - liczba punktów – 20,00;  

-  kryterium  Skrócenie terminu realizacji - waga 20 % - liczba punktów – 20,00; 

Łączna liczba punktów – 100,00.  

  

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów  oceny  

ofert  określonych  w  Specyfikacji Warunków  Zamówienia,  tj.  ceny, termin gwarancji i 

skrócenie terminu realizacji. Wykonawca  spełnia  wszystkie  warunki  wymagane  przez  

Zamawiającego,  a  oferta uzyskała  największą  liczbę punktów  w  wyniku  oceny  ofert 

przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.  

Na  podstawie  art.  239  ust.  1  ustawy  Pzp  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą 

ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 



 
 
 

Zamawiający informuje, iż w ww.  postępowaniu  na Część I  zostały złożone 

następujące oferty:  

Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  i adres 

wykonawcy 

Kryterium 

cena –  60% 

Termin 

gwarancji -  

20% 

Skrócenie 

terminu 

realizacji – 

20% 

Punktacja 

łączna 

2 DENTLAND Jasiński Rafał 

Stanisława Wyspiańskiego 2 

98 – 200 Sieradz 

 

Oferta odrzucona 

3 TRONUS POLSKA SP. Z 

O.O. 

Siedziba Wykonawcy: UL. 

ORDONA 2A, 01-237 

WARSZAWA 

 

Oferta odrzucona  

4 ROYDENTAL 

Armii Krajowej 28 

72 – 200 Nowogard 

 

Oferta odrzucona 

5 „JC-Car” Jerzy Czubiński 

Al. Niepodległości 829 

81-810 Sopot 

 

Oferta odrzucona 

6 NitraMed Nitra Natalia 

Ul. św .Mikołaja 21-29 lok 1 a 

50-128 Wrocław 

60,00 20,00 20,00 100,00 
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