
Spr. nr  09/2021/SP2                                             Opoczno, dnia 01.06.2021 r. 

 

 

 

Dla zainteresowanych 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Kazimierza Wielkiego w Opocznie, ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno, informuje, że w dniu 

01.06.2021 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z 

Regulaminem udzielania zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Opocznie, których 

wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto dotyczące realizacji zadania pn. „Sukcesywna 

sprzedaż i dostarczanie artykułów biurowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie w 2021 roku”. 

Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego na realizację w/w zadania 

złożone zostały 2 oferty. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia tj. 11 000,00 zł brutto. 

 Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył 

Wykonawca oferty nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- 

Usługowe LEMAR  Mazur Leszek ul. Błonie 1  26-300 Opoczno. Wykonawca spełnia 

wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferta uzyskała 100 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium oceny ofert tj. w kryterium „cena” 100 pkt za cenę ofertową brutto 

9 618,61 zł. 

 

Oferty podlegające ocenie: 

Numer 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Kryterium: 

Cena brutto 
Punktacja Ranking ofert 

1 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno- Handlowo- 

Usługowe LEMAR  

Mazur Leszek 

ul. Błonie 1 

26-300 Opoczno 

9 618,61 zł 100 pkt I miejsce 

2 

MBT Expert 

 Małgorzata Bednarczyk 

Pl. Kilińskiego 23 

26-300 Opoczno 

11 717,20 zł 82,09 pkt II miejsce 

 

Zamawiający informuje ponadto, iż zgodnie z § 5 ust. 17 regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto dla Urzędu Miejskiego 

w Opocznie, poprawił w ofertach obu Wykonawców oczywiste omyłki rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.  
 

Umowa na realizację w/w zadania podpisana zostanie przez Zamawiającego w terminie przez 

niego wyznaczonym.  

 

Do wiadomości: 

- Wykonawca 

- Strona internetowa 

- a/a                                                                                                                                    

 

Zatwierdził:  

/…/Jacek Stępień 

Dyrektor Szkoły 

 


