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ZAWIADOMIENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KOREKTA 

 

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego w ramach zasady konkurencyjności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 

000 euro, na zadanie pn.: 

 

Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia 

zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10 

 

w dniu 03.11.2020 r. dokonano otwarcia ofert - w terminie wpłynęły trzy oferty, złożone przez: 

 

1. BRACIA KOLANOWSCY Horeca Paweł Kolanowski, ul. A. Sacharowa 1 lok. 26, 92-525 Łódź – oferta nr 1 

cena brutto oferty: 113.930,88 zł 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  60,00 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

liczba uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji na wyszczerbienia porcelany – talerzy: 20,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 

2. TOM-GAST Sp. J., ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź – oferta nr 2 

cena brutto oferty: 125.428,00 zł 

3. INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz – oferta nr 3 

cena brutto oferty: 102.064,63 zł 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: 

1. BRACIA KOLANOWSCY Horeca Paweł Kolanowski, ul. A. Sacharowa 1 lok. 26, 92-525 Łódź – oferta nr 1 

cena brutto oferty: 113.930,88 zł 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  60,00 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

liczba uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji na wyszczerbienia porcelany – talerzy: 20,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 

 

Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 i spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. Oferta 

Nr 2: cena oferty przekracza, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie, Oferta nr 3: 

dokumenty złożone na wezwanie do uzupełnienia dotyczące opisów przedmiotu zamówienia nie potwierdzają wszystkich 

opisanych przez Zamawiającego parametrów przedmiotu zamówienia.   

Wynik postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy w dniu 

18.11.2020 r.  

Kamil Cieśliński 

Dyrektor CKZ w Łęczycy 
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