
  Wadowice, dnia 28 listopada 2018r. 

 

 

Zamawiający: 

Państwowa Szkoła Muzyczna 

 I i II stopnia 

Ul. Legionów 11 

34-100 Wadowice 

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

nr 646969-N-2018 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Nazwa zamówienia: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 

Cz.I 

Zamawiający, Państwowa szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach, działając na mocy 

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza – przy 

zakupie instrumentu FAGOT wybrana została oferta nr 1, złożona przez Muzykalia 

Andrzej Munz 

 

– cena: 50 999,00 PLN brutto 

- inne kryteria – jakość 60 % 

 

 



Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ), którymi były: jakość 60 %, cena 40 %). Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1 rozdział XII siwz. 

Cz.II 

Zamawiający, Państwowa szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach, działając na mocy 

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza – przy 

zakupie instrumentu TUBA wybrana została oferta nr 1, złożona przez ZM Concept 

Zbigniew Zygmunt 

 

– cena: 37 994,70 PLN brutto 

- inne kryteria – jakość 60 % 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ), którymi były: jakość 60 %, cena 40 %). Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1 rozdział XII siwz. 

Cz.III 

Zamawiający, Państwowa szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach, działając na mocy 

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza – przy 

zakupie instrumentów AKORDEON wybrana została oferta nr 1, złożona przez Anderski 

Instrumenty Muzyczne 

 

– cena: 62 130,70 PLN brutto 

- inne kryteria – jakość 60 % 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(dalej: SIWZ), którymi były: jakość 60 %, cena 40 %). Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 1 rozdział XII siwz. 

 


