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Gródek nad Dunajcem, dnia 24.09.2021 r.    

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

 

Informacja  o wynikach postępowania  

(dla część III - Dostawa pracowni językowych) 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu do 

robotyki oraz pracowni językowych – część III: Dostawa pracowni językowych” – numer postępowania 

IZP.271.11.2021  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

2019 z późn. zm.) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem informuje, że w niniejszym 

postępowaniu:  
 

1) Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  

Nazwa wykonawcy: AKTIN Sp. z o.o. 

41-214 Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 38 
Cena brutto wybranej oferty: 76 144,00 zł 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:  

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 

zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu i mieści się w granicach środków jakie Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację zamówienia. Wykonawca wykazał, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta zgodnie 

z kryteriami oceny ofert uzyskała 100,00 pkt.   

Uzasadnienie prawne wyboru oferty:  

Zgodnie z art. 239 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia 

 

2) Na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem złożono 3 oferty, które otrzymały następujące 

liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz łączną punktację: 

Nr 

kolejny 

oferty 

Wykonawca 
(nazwa oraz adres) 

Punkty przyznane w ramach 

poszczególnych kryteriów oceny ofert Łączna ilość 

punktów Cena (wartość oferty 

brutto) – 60% 

Okres rękojmi i 

gwarancji jakości (40%) 

1 
AKTIN Sp. z o.o. 

41-214 Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 38 
60,00 40,00 100,00 

2 
Piasecki Andrzej   

ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby 
Oferta odrzucona 

3 
Nordweco Sp.z.o.o. 

Ul. Henryka Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin 
57,56 40,00 97,56 

 
 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  

 


