
 
 
 
 
 

Rybnik, dnia 7 października 2010 r. 
 

   
.................................................... 

(oznaczenie Zamawiającego) 
   
Dot.: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZST. 341/5/2010 w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  Dostaw ę wyposa żenia pracowni górniczej w Zespole Szkół 
Technicznych w Rybniku w ramach projektu pod tytułe m „Wzrost dost ępno ści i poprawa 
warunków kształcenia ustawicznego w Rybniku” 
   

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystnie jszej o ferty  

   
Zamawiający – Miasto Rybnik – Zespół Szkół Technicznych, działając zgodnie z art. 92 ust. 1  

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655), zawiadamia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostaw ę 
wyposa żenia pracowni górniczej w Zespole Szkół Technicznyc h w Rybniku w ramach projektu 
pod tytułem „Wzrost dost ępno ści i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w Ry bniku” , 

w części dotyczącej zadania 1  wybrana została oferta Wykonawcy PHPU ZUBER 
Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C. 
   

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium 
oceny oferty jest cena. Oferta wybranego wykonawcy zawierała cenę brutto: w części dot. zadania 1  
w wysokości 68991,00 zł,  i w tej części była najniższa spośród wszystkich podlegających ocenie 
ofert. Zgodnie z art. 2 pkt 5 Pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
publicznego, albo ofertę z najniższą ceną. Mając na względzie legalną definicję oferty 
najkorzystniejszej oraz  przywołane na wstępie okoliczności – ww. ofertę należało uznać za ofertę 
najkorzystniejszą. 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla zadania nr 1 przedstawia się 

następująco: 
 

Nazwa wykonawcy Numer 
oferty 

Ilość 
punktów Uwagi 

PHPU Zuber Andrzej Zuber, 50-047 Wrocław, Plac 
Legionów 8 1 100 ------- 

Magalis Magiera Zbigniew, 44-217 Rybnik, ul. Buhla 
43f 

2 85,86 ----- 

   
W imieniu Zamawiającego 

Otrzymuj ą: 
1) PHPU Zuber Andrzej Zuber, 
2) Magalis Magiera Zbigniew. 
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