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Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu publicznego nr ZPO-TZ.271.1.2017, data ogłoszenia 2.10.2017 na 
Zakup urządzeń komputerowych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz 
projektorów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 " współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie 
kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 

Nazwa zadania: Zakup urządzeń komputerowych, pakietów oprogramowania i systemów 
informatycznych oraz projektorów. 

INFORMAaA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Część 2 
Zakup pakietów oprogramowania i systemów informatycznych w ramach reaiizacji zadania 73 
projektu KZDRP-1: oprogramowanie CorelDraw Graphics Suitę Classroom 
ZPO w Opolu zawiadamia, iż w/w postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta Dostawcy: 
„Rynek 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. J. 
PI. Gen. J. Bema 2/9 
50-265 Wrocław 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z przyjętym kryterium oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (lOOpkt) 
Informujemy również, że w postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty: 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy Adres 

Liczba punktów w 
kryterium cena 

(100%) 

1 
„Rynek 13" Dorota Krzysiek, Jacek 
Piasecki Sp. J. 

PI. Gen. J. Bema 2/9 
50-265 Wrocław 100 

2 
ATABAJT Rolik Słowik 
Mazurkiewicz S. J. 

45-372 Opole 
ul. Kośnego 50 80 

Część 4 
Zakup urządzeń komputerowych w ramach reaiizacji zadania 104 projektu KZDRP-1: komputery Ali 
in one, laptop, myszki, klawiatury cyfrowych urządzeń powielających: urządzenia wielofunkcyjne 
(kopiarka, skaner, drukarka) 
ZPO w Opolu zawiadamia, iż w/w postępowaniu została wybrana oferta Dostawcy: 
ATABAJT Rolik Słowik Mazurkiewicz S. J. 
45-372 Opole 
ul. Kośnego 50 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z przyjętym kryterium oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (lOOpkt) 
Informujemy również, że w postępowaniu zostały nie złożono więcej oferty. 
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Część 5 
Zakup urządzeń komputerowych w ramach realizacji zadania 116 projektu KZDRP-1: iaptopy, 
myszki, urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, skaner, drukarka) 
ZPO w Opolu zawiadamia, iż w/w postępowaniu została wybrana oferta Dostawcy: 
ATABAJT Rolik Słowik Mazurkiewicz S. J. 
45-372 Opole 
ul. Kośnego 50 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z przyjętym kryterium oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (lOOpkt) 
Informujemy również, że w postępowaniu zostały nie złożono więcej oferty. 

Część 6 
Zakup projektorów w ramach realizacji zadania 116 projektu KZDRP-1: projektor, ekran projektowy 
ZPO w Opolu zawiadamia, iż w/w postępowaniu została wybrana oferta Dostawcy: 
ATABAJT Rolik Słowik Mazurkiewicz 5. J. 
45-372 Opole 
ul. Kośnego 50 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z przyjętym kryterium oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (lOOpkt) 
Informujemy również, że w postępowaniu zostały nie złożono więcej oferty. 

Część 7 
Zakup pakietów oprogramowania i systemów informatycznych w ramach reaiizacji zadania 117 
projektu KZDRP-1: programy komputerowe z zakresu doradztwa zawodowego 
ZPO w Opolu zawiadamia, iż w/w postępowaniu została wybrana oferta Dostawcy: 
PROGRA Sp. z o. o. 
80-307 Gdańsk 
ul. Abrahama lA 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z przyjętym kryterium oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (lOOpkt) 
Informujemy również, że w postępowaniu zostały nie złożono więcej oferty. 

Na część 1: zakup urządzeń komputerowych w ramach realizacji zadania 73 projektu KZDRP-
1: komputery stacjonarne, monitory do komputerów, laptopy, drukarka laserowa, skaner, myszki, 
klawiatury cyfrowych urządzeń powielających: urządzenia wielofunkcyjne (kopiarka, skaner, 
drukarka) oraz część 3: zakup projektorów w ramach realizacji zadania 73 projektu KZDRP-1: 
projektor 3D, wizualizer, ekran projektowy, ploter tnący, urządzenia multimedialne: tablica 
interaktywna, prasy termo transferowe, dalmierze laserowe nie zostały złożone oferty. 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, tj.: nie złożono żadnej oferty postępowanie w zakresie 
zostało unieważnione 

W związku z powyższym zgodnie z art. 67 pkt. 1 ust. 4 PZP, Zamawiający udzieli zamówienia 
na ww. części postępowania z „wolnej ręki". 

Zatwierdzam 

Dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych 


