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Piotrków Trybunalski: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i zestawów audiowizualnych 

w ramach realizacji projektu pt. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w 

Piotrkowie Trybunalskim OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

Informacje dodatkowe:   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 

590648468, ul. Pasaż Karola Rudowskiego  10, 97-300   Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, 

państwo Polska, tel. 447 327 796, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 

447 327 798.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.piotrkow.pl  

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup i dostawa sprzętu 

komputerowego i zestawów audiowizualnych w ramach realizacji projektu pt. Poprawa 

warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim  

Numer referencyjny  SPZ.271.48.2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  
Dostawy  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  



wszystkich części 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
2  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: I.Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP10 i SP17 II.Zakup i dostawa zestawów 

audiowizualnych do pracowni szkolnych SP10 i SP17  

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1  

Dodatkowe kody CPV:  

32320000-2  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 112731.71  

Waluta:  

PLN  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

15.11.2017 ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych w ramach realizacji 

projektu pt. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP 17 w Piotrkowie 

Trybunalskim. W toku prowadzonego postępowania, w wyznaczonym terminie, nie wpłynęła 

żadna oferta i w związku z tym postępowanie zostało unieważnione w dniu 28.11.2017  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: I. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni 

szkolnych SP10 i SP17  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Softex Data S.A.,  ,  ul. Poleczki 40,  02-822,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: II. Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP10 i 

SP17  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Softex Data S.A.,  ,  ul. Poleczki 40,  02-822,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 


