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ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

NA XX CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
200.000 € na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć  

w szkołach zawodowych w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to 
podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic 

radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014” 
ogłoszonym w dniu 25.07.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz opublikowanego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, numer ogłoszenia: 2012/S 141-235737 

 
 

W związku z tym, iż Wykonawca Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. z 
siedzibą w Krakowie przy Al. Daszynskiego 16 odmówił podpisania umowy na XX część zamówienia, 
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…), zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1., 
zawiadamiamy, iż dla XX części zamówienia - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium 
ceny (100%) uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego wykonawcę: 

   
Księgarnia Akademia Sp. z o. o. 
01-626 Warszawa,  Pl. Wilsona 4 lok. 109 
z ceną brutto –  20.148,00 zł 

 
Uzasadnienie wyboru:  
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Postępowanie rozstrzygnięte zostało w dniu 
11 października 2012r., w ten sposób, że jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez 
Wykonawcę Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J., 31-534 Kraków, Al. Daszynskiego 
16 z ceną brutto –  16.992,00 zł. W dniu 17.10.2012r. Zamawiający otrzymał od w/w Wykonawcy pismo  
z dnia 12.10.2012r (pismo dotarło do Zamawiającego również faxem w dniu 12.10.2012r.), w którym 
w/w Wykonawca odmówił podpisania umowy na XX część zamówienia. W związku z powyższym 
informujemy, iż bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą 
Zamawiający wybrał ofertę nr 4, która w rozstrzygnięciu postępowania przesłanym w dniu  
11 października 2012r. otrzymała 84,34 pkt. 


