
Iii  Fundusze 
Europejskie 
Program Pegionalriy 

i  WOJEWÓDZTWO 

KUJAWSKO-POMORSKIE 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Bydgoszcz 25.08.2017r. 

ZSCH - 1/D/2017 

Oznaczenie i numer sprawy: 
„Dostawa i montaż  urządzeń  i osprzętu na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego w zawodach: 
technik analityk, technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole 
Szkół  Chemicznych w Bydgoszczy im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Łukasiewicza 3". 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETÓW I i II 
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE PAKIETU III 

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w 
przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień  publicznych (dalej uPzp - tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), wybrano jako 
najkorzystniejszą: 

w zakresie Pakietu I (w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj.: 
„cena", „odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za wady" oraz „termin naprawy w ramach serwisu 
gwarancyjnego" ofertę  nr 1: 

UNIWAR Jerzy Lisowski 
ul. Sarnia 8, 87-100 Toruń  

w zakresie Pakietu II (w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj.: 
„cena", „odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za wady" oraz „termin naprawy w ramach serwisu 
gwarancyjnego" ofertę  nr 2: 

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „Syl-Chem" Sylwia Kunca 
ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 uPzp przedstawiam punktację  przyznaną  ofertom w świetle 
obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert: 
PAKIET - I 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
i adres 

wykonawcy 

Cena 
oferty Liczba pkt. 

w kryterium 
cena (60%) 

Liczba 
pkt. w kryterium 

odpowiedzialność  
z tytułu rękojmi 

za wady 

Liczba 
pkt. w kryterium 
termin naprawy w 
ramach serwisu 
gwarancyjnego 

Razem 

(20 %) (20 %) 

UNIWAR 
Jerzy Lisowski 

1 ul. Sarnia 8 201.170,00 zł  60 20 20 100 
87-100 Toruń  



PAKIET - II 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
i adres 

wykonawcy 

Cena 
oferty Liczba pkt. 

w kryterium 
cena (60%) 

Liczba 
pkt. w kryterium 

odpowiedzialność  
z tytułu rękojmi 

za wady 

Liczba 
pkt. w kryterium 
termin naprawy w 
ramach serwisu 
gwarancyjnego 

Razem 

(20 %) (20 %) 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo - 
Usługowe 

2 „Syl-Chem" 171.264,88 zł  60 10 10 80 
Sylwia Kunca 

ul. Zimorodkowa 4 
85-436 Bydgoszcz 

MERAZET S.A. 
ul. Jakuba 

3 Krauthofera 36 216.516.00 z1 47,46 20 10 77,46 
60-203 Poznań  

Pakiet III - Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  
publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam, że 
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Pakietu III 
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp - nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 

DYREKTOR 

Lr eyn?-9CRIziak 

ZESPÓL SZKÓL CHEMICZNYCH 
85-821 BYDGOSZCZ 

ul. Łukasiewicza 3 
telJfax (52)361-10-38, lei. (52) 36119-10 
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