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Kielce, 25.05.2015 r. 

 

 

Znak sprawy: AK.ZP.241.1.2015 
      

 

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Dotyczy: postępowania nr AK.ZP.241.1.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

Dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga            

w Kielcach 
 

 Zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

 (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.)., zawiadamiam,  że w przedmiotowym postępowaniu, po 

przeprowadzeniu badania i oceny ofert, dokonano następującego rozstrzygnięcia: 

 

w części dotyczącej Zadania I– Instrument dęty  -Fagot, 

została wybrana oferta SERWIS INSTRUMENTÓW DĘTYCH ŁUKASZ CYWICKI  

ul. Sienkiewicza 10/12A/3, 25-333 Kielce, - jedna ważna oferta 

z ceną brutto: 118.080,00  zł 

słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych  00/100 

Oferta ww. Wykonawcy złożona została jako jedyna na to zadanie, nie podlegająca odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie  

kryterium cena za realizację zamówienia  i inne kryteria - termin dostawy instrumentów - oferta 

otrzymała 100 pkt.  

 

w części dotyczącej Zadania II – Instrumenty dęte - Klarnety A i B ,  

została wybrana oferta SERWIS INSTRUMENTÓW DĘTYCH ŁUKASZ CYWICKI  

ul. Sienkiewicza 10/12A/3, 25-333 Kielce, - jedna ważna oferta 

z ceną brutto: 61.500,00  zł 

słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych  00/100 

Oferta ww. Wykonawcy złożona została jako jedyna na to zadanie, nie podlegająca odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie  

kryterium cena za realizację zamówienia  i inne kryteria - termin dostawy instrumentów - oferta 

otrzymała 100 pkt.  

 

           w części dotyczącej Zadania III – Zestaw instrumentów perkusyjnych i perkusjonaliów, 

została wybrana oferta GAMUZ J. STOLARZEWICZ-GACKA P.GACKA Spółka Jawna,                        

ul. Alfonsa Górnika 9A, 40-133 Katowice- jedna ważna oferta 

z ceną brutto: 31.302,00 zł 

słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwa złote 00/100 

Oferta ww. Wykonawcy złożona została jako jedyna na to zadanie, nie podlegająca odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie  

kryterium cena za realizację zamówienia  i inne kryteria - termin dostawy instrumentów - oferta 

otrzymała 100 pkt.  

 

 
 

 

       Jacek Rudnicki 

Zastępca Dyrektora  


