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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

 

 

          Zamawiający – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I.J. 

Paderewskiego w Stalowej Woli ul. Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Woli, działając na 

podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne 

instrumenty muzyczne” wybrana została w dniu 31 lipca 2018 r. na część I zamówienia, oferta 

wykonawcy  Rafał Gajdzik Classical Guitars, Zarzecze 26, 32-040 Rzeszotary. Kryterium 

wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył 

najkorzystniejszą ofertę na kwotę 45 000 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na 

okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione 

niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji 

następującą punktację:   

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium cena 

Liczba punktów w 

kryterium 

gwarancji  

Łączna liczba 

punktów 

5. 
Rafał Gajdzik Classical 

Guitars, Zarzecze 26, 32-040 

Rzeszotary 

 

60 

 

40 

 

100 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty 

muzyczne” wybrana została w dniu 31 lipca 2018 r. na część II zamówienia, oferta 

wykonawcy  Salon Muzyczny Fan Grzegorz Walczyński, ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 

Szczecin. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony 

wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 172 647,72 zł brutto, oświadczył, iż 

udzieli okresu gwarancji na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie 

kryterium ceny, oraz gwarancji następującą punktację:   

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium cena 

Liczba punktów w 

kryterium 

gwarancji  

Łączna liczba 

punktów 



1. 
Salon Muzyczny Fan Grzegorz 

Walczyński, ul. Św. Wojciecha 

1, 70-410 Szczecin 

60 

 

40 

 

100 

 

2. 
M. Ostrowski spółka jawna,  

al. Armii Krajowej 5, 55-541 

Wrocław 

48,81 

 

20 

 

68,81 

 

4. 
Anderski Roman Anderski, ul. 

Gliwicka 246, 44-207 Rybnik 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

6. 
Przedsiębiorstwo Handlowe 

MAGNUS, ul. Piłsudzkiego 

53, 22-400 Zamość 

54,23 

 

40 

 

94,23 

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn 

„Wyposażenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne 

instrumenty muzyczne”  na część III zamówienia, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zamieścił w późniejszym terminie opis 

przedmiotu Zamówienia dotyczący części 3 zamówienia. Jednocześnie zmienił go w 

późniejszym terminie odpowiedziami na zapytania do postępowania. Jednakże odpowiedzi na 

zapytania zawierały omyłkę w dacie publikacji. W konsekwencji Wykonawca który 

zainteresował się postępowaniem w późniejszym terminie ( tj. nie śledzący zmian od początku 

ogłoszenia postępowania) nie miał świadomości który opis zamówienia jest prawidłowy. 

Niestety w postępowaniu nie było dalszych zapytań i Zamawiający nie mógł konwalidować 

zaistniałej sytuacji. 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty 

muzyczne” wybrana została w dniu 31 lipca 2018 r. na część IV zamówienia, oferta 

wykonawcy  Przedsiębiorstwo Handlowe MAGNUS, ul. Piłsudzkiego 53, 22-400 Zamość. 

Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca 

złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 24 888 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu 

gwarancji na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły 

wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz 

gwarancji następującą punktację:   

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium cena 

Liczba punktów w 

kryterium 

gwarancji i rękojmi 

Łączna liczba 

punktów 

1. 
Salon Muzyczny Fan Grzegorz 

Walczyński, ul. Św. Wojciecha 

1, 70-410 Szczecin 

 

51,17 

 

40 

 

91,17 



3. 
MUSIC INFO Sp z o. o.,  

ul. Zamknięta 10, 30-554 

Kraków 

60 

 

20 

 

80 

 

6. 
Przedsiębiorstwo Handlowe 

MAGNUS, ul. Piłsudzkiego 

53, 22-400 Zamość 

58,56 

 

40 

 

98,56 

 

7. 
Piano Center Polska  

Sp. z o. o., Dobrzańskiego 3, 

20-262 Lublin 

47,85 40 87,85 

 

 Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania.  

 Zamawiający odrzucił w części II ofertę wykonawcy: 

Anderski Roman Anderski, ul. Gliwicka 246, 44-207 Rybnik 

O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie 

pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane                    

w inny sposób. 

 

 


