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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

   

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późniejszymi zmianami)  

Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie  informuje, o wyniku 

oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych do Zespołu 

Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie.  

  

ZADANIE NR 1 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę  nr I/1 złożoną przez firmę: 

SoYia Production Sebastian Sojka 

Ul. Jodłowa 24 

43-300 Bielsko-Biała 

Uzasadnienie wyboru 

Wybór zgodny z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert.  Oferta uznana za 

najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów 

przyznawanych na podstawie przyjętych  kryteriów. 
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Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali następującą ilość punktów: 

Zadanie nr 1 
   

     

nr 
oferty  

Nazwa wykonawcy 

Kryterium pkt 

RAZEM 

Cena  

Walory 

serwis 

I/1 

SoYia Production Sebastian Sojka                                  
ul. 
43-300 Bielsko-  

80,00 8,67 88,67 

I/2 

Gamuz J. Stolarzewicz-Gacka, P. Gacka           
   

ul. Staromiejska 14                                                             
40-013 Katowice 

77,80 10,67 88,47 

Informacja o ofertach odrzuconych  i wykluczonych z postępowania 

wraz z uzasadnieniem: 

W prowadzonym postępowaniu  - w zadaniu nr 1 nie stwierdzono żadnych ofert 

odrzuconych i wykluczonych. 

 

ZADANIE  NR 2 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę  nr II/2 złożoną przez firmę: 

JARMUŁA MUSIC Andrzej Jarmuła 

Ul. Osterwy 24 

33-103 Tarnów 

Uzasadnienie wyboru 

Wybór zgodny z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert.  Oferta uznana za 

najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów 

przyznawanych na podstawie przyjętych  kryteriów. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali następującą ilość punktów: 



Zadanie nr 2 

   

     

nr 

oferty  
Nazwa wykonawcy 

Kryterium pkt 

RAZEM 

Cena  

Walory 

serwis 

II/1 

Gamuz J. Stolarzewicz-Gacka, P. Gacka           

ul. Staromiejska 14                                                             

40-013 Katowice 80,00 10,67 90,67 

II/2 

ul. Osterwy 24                                               

33-  72,25 20,00 92,25 

    

     

Informacja o ofertach odrzuconych  i wykluczonych z postępowania 

wraz z uzasadnieniem: 

W prowadzonym postępowaniu  - w zadaniu nr 2 nie stwierdzono żadnych ofert 

odrzuconych i wykluczonych. 

 

ZADANIE  NR 3 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę  nr III/1 złożoną przez firmę: 

Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych  

Romuald, Nell Henglewscy  

Ul. Grotkowska 17 

60-176 Poznań  

Uzasadnienie wyboru 

Wybór zgodny z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert.  Oferta uznana za 

najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów 

przyznawanych na podstawie przyjętych  kryteriów. 

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali następującą ilość punktów: 



Zadanie nr 3 
   

     

nr 
oferty  

Nazwa wykonawcy 

Kryterium pkt 

RAZEM 

Cena  

Walory 

serwis 

III/1 

Romuald, Nell Henglewscy                                    
ul. Grotkowska 17                                              
60-  80,00 8,67 88,67 

          

 

Informacja o ofertach odrzuconych  i wykluczonych z postępowania 

wraz z uzasadnieniem: 

W prowadzonym postępowaniu - w zadaniu nr 3 odrzucono ofertę firmy: 

SOL-TON 

Solarski Witold 

Al. T. Rejtana 8 

35-310 Rzeszów 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: 
 

Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów tj.: 
1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia ww. dokumentów ponieważ 
zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 3 mimo ich złożenia oferta wykonawcy                           
podlega odrzuceniu.   
Oferta wykonawcy jest niekompletna i nie ma na niej podpisu Wykonawcy  co 
powoduje iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 8 Prawo Zamówień publicznych Zamawiający 
odrzuca ofertę jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 78 KC§ 1) 
 
 

       Podpis kierownika Zamawiającego 


