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Pismo: KP-272-PNK-63/2020-330  Lublin, 13 lipca 2020 r. 

P O W I A D O M I E N I E 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej 

oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na: 

Dostawa czujników pomiarowych do badań informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma: 

EC Test Systems sp. zo.o. 

ul. Lublańska 34 

31-476 Kraków 

na: 

Część nr 1: Czujniki pomiarowe trójosiowe - 2 sztuki za cenę 17 958.00 zł 

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta i została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. Cena oferty nie przekracza środków przeznaczonych na 

realizację zamówienia. 
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EC Test Systems sp. zo.o. 

ul. Lublańska 34 

31-476 Kraków 

na: 

Część nr 2: Czujniki pomiarowe jednoosiowe - 3 sztuki za cenę 7 626.00 zł 

Uzasadnienie prawne:  art. 91. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.): Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta i została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. Cena oferty nie przekracza środków przeznaczonych na 

realizację zamówienia. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem 

1 - Czujniki pomiarowe 

trójosiowe - 2 sztuki 

EC Test Systems sp. zo.o. 

ul. Lublańska 34 

31-476 Kraków 

1 - Cena - 60.00 

2 - Parametry techniczne - 20.00 

3 - Okres gwarancji - 20.00 

  100,00 

2 - Czujniki pomiarowe 

jednoosiowe - 3 sztuki 

EC Test Systems sp. zo.o. 

ul. Lublańska 34 

31-476 Kraków 

1 - Cena - 60.00 

2 - Parametry techniczne - 20.00 

3 - Okres gwarancji - 20.00 

  100,00 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 

94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Pozostałe informacje: 
 

1. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
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2. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 
3. Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony. 

 
4. Przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione. 

 

Zamawiający 


