
 

Znak: ……….. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 

 
Kierownik Zamawiającego 

 
na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późniejszymi zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert  
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni 
zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu 
w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowców – inwestycją w lepszą przyszłość”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 
W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy: 
 
Na część nr 1 zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń 
wielofunkcyjnych i osprzętu komputerowego  
 
1. Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A. 
Oferta Wykonawcy nie została oceniona z powodu jej odrzucenia. 
 
2. „PECET” Grzegorz Gajda z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 84i. 
Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 10,00 punktów w poszczególnych kryteriach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 6,00 punktów, 
- skrócenie terminu wykonania: 4,00 punkty. 
 
3. PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki z siedzibą 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22. 
Oferta Wykonawcy nie została oceniona z powodu jej odrzucenia. 
 
Na część nr 2 zamówienia – dostawa mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni 
zawodowej  
 
1. Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A. 
Oferta Wykonawcy nie została oceniona z powodu jej odrzucenia. 
 
2. NitraMed Nitra Natalia z siedzibą 50-128 Wrocław, ul. św. Mikołaja 21-29 lok. 1a. 
Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 6,00 punktów w poszczególnych kryteriach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 6,00 punktów, 
- skrócenie terminu wykonania: 0,00 punktów. 
 
Na część nr 3 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu specjalistycznego  
–  Symulatorów 
 
1. Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A. 
Oferta Wykonawcy nie została oceniona z powodu jej odrzucenia. 
 
2. OpenMedis Sp. z o.o. z siedzibą 30-805 Kraków, ul. Kolejowa 2. 
Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 10,00 punktów w poszczególnych kryteriach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 6,00 punktów, 
- skrócenie terminu wykonania: 4,00 punkty. 
 
 



 

                                                                                       

Na część nr 4 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu anatomiczno 
zoologicznego 
 
1. Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A. 
Oferta Wykonawcy nie została oceniona z powodu jej odrzucenia. 
 
2. OpenMedis Sp. z o.o. z siedzibą 30-805 Kraków, ul. Kolejowa 2. 
Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 10,00 punktów w poszczególnych kryteriach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 6,00 punktów, 
- okres gwarancji: 4,00 punkty. 
 
Na część nr 5 zamówienia  – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu zabiegowego 
 
1. Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A. 
Oferta Wykonawcy nie została oceniona z powodu jej odrzucenia. 
 
2. NitraMed Nitra Natalia z siedzibą 50-128 Wrocław, ul. św. Mikołaja 21-29 lok. 1a. 
Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 8,00 punktów w poszczególnych kryteriach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 6,00 punktów, 
- skrócenie terminu wykonania: 2,00 punkty. 
 
 
Wybrane zostały oferty następujących Wykonawców: 
 
 
Na część nr 1 zamówienia – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń 
wielofunkcyjnych i osprzętu komputerowego  
 
Oferta Wykonawcy – „PECET” Grzegorz Gajda z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 
84i,  który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 137.762,75 złotych, 
- skrócenie terminu wykonania: najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Na część nr 2 zamówienia – dostawa mebli szkolnych i specjalistycznych do pracowni 
zawodowej  
 
Oferta Wykonawcy – NitraMed Nitra Natalia z siedzibą 50-128 Wrocław, ul. św. Mikołaja 21-
29 lok. 1a,  który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 77.905,74 złotych, 
- skrócenie terminu wykonania: do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
Na część nr 3 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu specjalistycznego  
–  Symulatorów 
 
Oferta Wykonawcy – OpenMedis Sp. z o.o. z siedzibą 30-805 Kraków, ul. Kolejowa 2,  który 
zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 47.500,00 złotych, 
- skrócenie terminu wykonania: najpóźniej do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

Na część nr 4 zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu anatomiczno 
zoologicznego 
 
Oferta Wykonawcy – OpenMedis Sp. z o.o. z siedzibą 30-805 Kraków, ul. Kolejowa 2,  który 
zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 124.928,00 złotych, 
- okres gwarancji: 24 miesiące. 
 
Na część nr 5 zamówienia  – dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu zabiegowego 
 
Oferta Wykonawcy – NitraMed Nitra Natalia z siedzibą 50-128 Wrocław, ul. św. Mikołaja 21-
29 lok. 1a,  który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
- łączna cena ofertowa brutto: 105.078,27 złotych, 
- skrócenie terminu wykonania: najpóźniej do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sieradz, dnia 20.12.2022 r.  
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