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Informacja
o rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
w zakresie III czgSci zam6wienia - dostawa do Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce
oprogramowania dydaktycznego do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
symulatora do nauki programowania i tokarek uniwersalnychz odczltem cyfrowym

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam6wieri publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z po2n. zm.) informtjE, 2e Zamawiajqcy - Zarz4d Powiatu Sok6lskiego
dokonal wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego w
trybie przetatgu nieograniczonego na dostawg sprzgtu komputerowego, sprzgtu do prezentacji
multimedialnej, oprogramowania, symulator6w do nauki programowania oraz tokarek uniwersalnych z
odczytem cyfrowym w ramach realizacji projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" wsp6lfinansowanego ze
Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OS priorytetowa III Kompetencje i
Kwalifikacje, Dzialanie 3.3 Ksztalcenie zawodowe mlodzieiry na rzecz konkurencyjnoSci podlaskiej
gospodarki, Poddzialanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe mlodzieiry na rzecz konkurencyjno6ci podlaskiej
gospodarki - poza ZIT BOF. W zakresie III czg6ci zam6wienia.
Zestawienie Wykonawcow z podaniem punktacji przyznanej poszczeg6lnym ofertom.
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ABPLANALP

ul. Kostrzyriska 36

Sp. z o.o.

02-979 Warszawa
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zloLyl Wykonawc a :
ABPLANALP Sp. z o.o. z siedzib4 w Warszawie, Pr4 ul. Kostrzyriskiej 36
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Uzasadnienie wyboru: - oferta Wykonawcy uzyskala najwigksz4liczbg punkt6w.

100,00

