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DE-WZP.261.17.2019.3.JJ                Warszawa, 2019-11-08 
 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sprzedaż i dostawę podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 
do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, 
przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo 
LektorKlett (z podziałem na 3 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.17.2019.JJ 

  
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, 
że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejsza 
w części 1, części 2 oraz części 3 zamówienia została wybrana oferta nr 2 złożona przez 
Wykonawcę – Klett Polska Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez Wykonawcę Klett Polska Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań 
spełniła wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i w ustanowionych kryteriach wyboru uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu - tj. 97,00 punktów w części 1, części 2 oraz części 3 zamówienia. 
 

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały oferty przez nw. 
Wykonawców: 

1. Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 
2/16, 28-300 Jędrzejów. 

2. Klett Polska Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. 
 

Ocena ofert w przedmiotowym postępowaniu przedstawia się następująco: 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) 
lub nazwisko 

oraz adres 
Wykonawcy 

Część 
zamówienia 

Punkty w kryterium  

Łączna 
punktacja cena – waga 

97% 

skrócenie 
terminu 
dostawy 

podręczników 
– waga 3% 

1. 

Wydawnictwo 
i Zaopatrzenie 

Szkolne 
„KRULEX” Leszek 

Krupiński 

 

1 

 

81,91 
 

(Wykonawca 
zaoferował 

cenę w 
wysokości: 
8 946,00 zł 

brutto) 

1,00 
 

(Wykonawca 
zaoferował 
dostawę w 

terminie 10 dni 
roboczych) 

82,91 



 

 
Strona 2 z 2 

2 

81,91 
 

(Wykonawca 
zaoferował 

cenę w 
wysokości: 
2 520,00 zł 

brutto) 

1,00 
 

(Wykonawca 
zaoferował 
dostawę w 

terminie 10 dni 
roboczych) 

82,91 

3 

87,76 
 

(Wykonawca 
zaoferował 

cenę w 
wysokości: 

110 103,00 zł 
brutto) 

1,00 
 

(Wykonawca 
zaoferował 
dostawę w 

terminie 10 dni 
roboczych) 

88.76 

2. 

 

Klett Polska 
Sp. z o.o. 

 

1 
 

97,00 
 

(Wykonawca 
zaoferował 

cenę w 
wysokości: 
7 554,40 zł 

brutto) 

0 
 

(Wykonawca 
zaoferował 
dostawę w 

terminie 12 dni 
roboczych) 

97,00 

2 

97,00 
 

(Wykonawca 
zaoferował 

cenę w 
wysokości: 
2 128,00 zł 

brutto) 

0 
 

(Wykonawca 
zaoferował 
dostawę w 

terminie 12 dni 
roboczych) 

97,00 

3 

97,00 
 

(Wykonawca 
zaoferował 

cenę w 
wysokości: 

99 617,00 zł 
brutto) 

0 
 

(Wykonawca 
zaoferował 
dostawę w 

terminie 12 dni 
roboczych) 

97,00 

 


