
 

 

Leżajsk, 2020-11-03 

 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni 

szkolnych”, Ogłoszenie nr 594560-N-2020 z dnia 2020-10-07 r. 

 

 

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przekazuje informacje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na 

Dostawę robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni szkolnych”, Ogłoszenie nr 

594560-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.  najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:  

 

Zadanie nr 1 - Zakupy robotów przemysłowych i systemów wizyjnych. – ASTOR sp. z o.o. ul. 

Smoleńska 29, 31-112 Kraków 
Zadanie nr 4 - Zakup multimetrów – NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. jawna ul. 

Hangarowa 8, 70-767 Szczecin 
Zadanie nr 6 - Zakup elementów elektropneumatycznych. – NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner 

sp. jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin 
Zadanie nr 7 - Zakup zaworów proporcjonalnych. – NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. 

jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin 
Zadanie nr 8 - Zakup elementów sterowania stykowego. – ASTAT Logistyka sp. z o.o., ul. 

Dąbrowskiego 441, Poznań 

 

 

1. Wyniki streszczenia oceny i porównania złożonych ofert :  

 

Zadanie 1. Zakup systemów sterownia, napędów i wizualizacji. 

1. ASTOR sp. z o.o. ul. Smoleńska 29, 31-112 Kraków: cena – 60 pkt, termin realizacji – 30 pkt. 

ŁĄCZNIE – 90 pkt.   

 

2. NEXA sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Żelazna 17 D, Katowice: cena – 58,34 pkt., termin 

realizacji – 15 pkt. ŁĄCZNIE – 73,34 pkt  

 

Zadanie 4. Zakup multimetrów 

1. NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin: cena – 60 pkt, 

termin realizacji – 40 pkt. ŁĄCZNIE – 100 pkt.   

 

2. ASTAT Logistyka sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, Poznań: cena – 21,16 pkt, termin 

realizacji – 40 pkt. ŁĄCZNIE – 61,16 pkt. 

 

 

Zadanie 6. - Zakup elementów elektropneumatycznych 

NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin: cena – 60 pkt., termin 

realizacji – 40 pkt. ŁĄCZNIE – 100 pkt.  

 

Zadanie 7.  Zakup zaworów proporcjonalnych 



NOVA Piotr Bitner Danuta Bitner sp. jawna ul. Hangarowa 8, 70-767 Szczecin: cena- 60 pkt., termin 

realizacji – 40 pkt. ŁĄCZNIE – 100 pkt.  

 

Zadanie 8. Zakup elementów sterowania stykowego 

ASTAT Logistyka sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, Poznań: cena – 60 pkt., termin realizacji – 39 pkt. 

ŁĄCZNIE – 99 pkt. 

 

 

2.  Wykluczenia wykonawców : nie dotyczy 

 

3. Wykonawca którego oferta została odrzucona  - nie dotyczy 

 

 

 

II. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni 

szkolnych”, Ogłoszenie nr 594560-N-2020 z dnia 2020-10-07 r. - zadanie nr 3 i zadanie 5 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę robotów przemysłowych i pozostałego wyposażenia pracowni 

szkolnych”, Ogłoszenie nr 594560-N-2020 z dnia 2020-10-07 r. - zadanie nr 3 i zadanie 5 

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest to, iż nie wpłynęła żadna oferta nie 

podlegająca odrzuceniu 

 

 

 

III. Po upływie terminu składania ofert wskazanym w siwz jako termin składania ofert: Festo sp. z 

o.o. Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7, Raszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


