
 
 

       WROCŁAW 28.08.2012 
OPERA WROCŁAWSKA 
UL. ŚWIDNICKA 35 
50-066 WROCŁAW 
                                               
L.DZ.      487 /2012 
 

 Wykonawcy w postępowaniu 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zamówienia pod nazwą: „Dostawa instrumentów  wraz z akcesoriami dla potrzeb Opery 
Wrocławskiej” ZP/PN/18/12 

 
Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228 oraz 
z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 28 poz. 143. Dz. U. z 2012 poz. 769), zwanej dalej „ustawą” informuję, Ŝe 
w przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny złoŜonych ofert wybrano jako 
najkorzystniejszą  ofertę złoŜoną przez firmę: 
 
Dla Części I  Dostawa harfy wraz z akcesoriami 
Dla Części II Dostawa fletu wraz z akcesoriami 
 
Instrumenty Muzyczne Kobimpex – Janusz Kobecki 
z siedzibą ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław 
 
I. Uzasadnienie 

Oferta złoŜona przez Wykonawcę została uznana za waŜną i niepodlegającą odrzuceniu.  
Wykonawca otrzymał największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. 
Zamawiający informuje, Ŝe w niniejszym postępowaniu oferty złoŜyli następujący wykonawcy: 

Część I 
Nr 

oferty 
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy  

Kryterium cena 
ofertowa 

Ocena łączna 

 
1 
 

Instrumenty Muzyczne Kobimpex – Janusz Kobecki 
z siedzibą ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław 

 
    100,00 pkt 100,00 pkt 

Część II 
Nr 

oferty 
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy  

Kryterium cena 
ofertowa 

Ocena łączna 

 
1 
 

Instrumenty Muzyczne Kobimpex – Janusz Kobecki 
z siedzibą ul. Mielczarskiego 62a, 51-663 Wrocław 

 
    100,00 pkt 100,00 pkt 

 
II. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o Wykonawcach 

wykluczonych, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego: 
       Brak 

III. Termin po którego upływie moŜe być zawarta umowa w sprawie zamówienia   
publicznego: 
Dla części I i II zamówienia, umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarta 
przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, poniewaŜ w postępowaniu 
złoŜono tylko jedną ofertę na daną część zamówienia (art. 94  ust. 2 pkt 1 a). 

 
IV.  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieścił niniejsze 

informacje równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  w 
swojej siedzibie. 

 
  
 Z powaŜaniem                 
 
     Ewa Michnik 
        
        Dyrektor 
  


