
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 20.12.2016 r. 
 

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty/wyniku postępowania 

 
działając zgodnie z art. 92 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                                 

(tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania  Nr 2/2016 przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 

Dostawę wraz z obsługą kompletnego lodowiska  

 
Do dnia 13.12.2016 roku  do godz. 10.15 została złożona 1 oferta 

Nr 
oferty 

 
Nazw (firma) i adres 

Wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto 

(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia warunków 

udziału 

w postępowaniu 

i oceny ofert 

Kryterium 
 Nr 1 

Cena całkowita 
brutto 
(pkt) 

 
Ranga 60 % 

Kryterium  
Nr 2 

Termin płatności 
faktury 
 (pkt) 

 
Ranga 40 % 

Łączna 
liczba 

punktów 
uzyskanych  

za 
wszystkie 
kryteria 

oceny ofert 

1 

WM 
INTERNATIONAL                 

SP.O.O. SP.K. 
ul. Masarska 9/16 

31-534 Kraków 
 

202 950,00 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 

postępowaniu, 
oferta nie podlega 

odrzuceniu 

60,0000 40,0000 100,0000 

 
Po terminie składania ofert,  wpłynęło  0 ofert,  którą/e złożyła/y firma/y: nie dotyczy.* 

 

Wykluczono z postępowania Wykonawcę art. 24 ust. … pkt. …… ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie faktyczne i 

prawne): nie dotyczy  

 

Odrzucono z postępowania ofertę nr ……….. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. …. pkt. ……. ustawy Prawo zamówień 

publicznych (uzasadnienie faktyczne i prawne): nie dotyczy 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy: 

WM INTERNATIONAL Sp. z .o o. Sp.K. 
Cena całkowita brutto: 202 950,00 zł 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2014 r.  

(tj. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późń. zm.), oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez 

Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparci o podane kryteria wyboru oferty: Oferowana cena 

całkowita brutto (60 %), Termin płatności faktury (40 %). Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i ww. 

kryteriów.  

 

Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy P.z.p.. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zapraszamy do udziału  

w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Milanowskie Centrum Kultury. 

 
 

                               Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury                    
                               /-/ 

                               Aneta Majak  
 
Przygotowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 

                                                


