
 
 

 

Brynek, dnia 27.09.2021r. 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zakup i dostawa symulatorów maszyn do pozyskania 

drewna oraz drona w ramach realizacji projektu pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych 

w Brynku” znak: P3/2021 prowadzonego przez Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku. 

 

Część I 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez: 

Arcon Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Baletowa 14, 02 -  867 Warszawa na kwotę 396 060,00 PLN. 

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną 

punktację: 

Nazwa i adres wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium 

Cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

Okres gwarancji  

Liczba punktów w 

kryterium Termin 

realizacji zamówienia   

Łączna 

punktacja 

Arcon Polska Spółka z o. o.,  

ul. Baletowa 14 02 -  867 Warszawa 
60 12 

 

12 
84 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy Arcon sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i 

uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII SWZ. 

 

Część II 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII SWZ. 

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:  

NaviGate sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków na kwotę 50 121,48 PLN 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną 

punktację: 

Nazwa i adres wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium 

Cena 

Liczba punktów w 

kryterium Okres 

gwarancji  

Liczba punktów w 

kryterium Termin 

realizacji zamówienia   

Łączna 

punktacja 

NaviGate sp. z o. o.  

ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków 
60,00 16 

 

12 
88 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy NaviGate sp. z o. o. spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ 

i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII SWZ. 

 

 

Zatwierdził 
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