
ZARZĄDZENIE NR 08/2012 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 

im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU 
 z dnia  24. 09. 2012 r. 

 
 
w sprawie: zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z  wybranym Wykonawcą 
w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu informatycznego i multimedialnych pomocy 
dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 
 
Działając na podstawie: 

art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142  
poz. 1591, z póź. zm.), w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) oraz Pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.277.2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. 

 
zarządzam, co nast ępuje  

 

§ 1 
 

Zatwierdzić wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego  
i multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy 
Buchalików w Rybniku — Zadanie 1. Dostawa oraz montaż pomocy dydaktycznych i innego 
sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła” oraz zawrzeć 
umowę z wybranym Wykonawcą:  
 

tj. AKTIN Sp. Z o.o. ul. Grota-Roweckiego 38, 41-21 4 Sosnowiec 
Cena oferty wynosi: 176.588,41 zł /brutto/. 

 

§ 2 
 

Zatwierdzić wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego  
i multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Harcerzy 
Buchalików w Rybniku — Zadanie 2. Dostawa monitorów ekranowych dla Szkoły 
Podstawowej nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku oraz zawrzeć umowę z wybranym 
Wykonawcą:  

 
tj. ABC INTEGRAL Systemy Komputerowe 

Marek Papee i Leszek Rakowski Sp. Jawna ul. Chorzow ska 50, 44-100 Gliwice 
Cena oferty wynosi: 2.135,28 zł /brutto/. 

 
 

§ 3 
 

Sfinansować koszt realizacji zadania ujętego w § 1 oraz § 2 ze środków 
zabezpieczonych w Planie Finansowym jednostki: rozdział 80101 § 4240 (pomoce 
dydaktyczne). 
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§ 4 
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.  
 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

                                                                  …………………………….. 
                                                                                                                                  (podpis dyrektora) 
 
Rybnik, dnia 24. 09. 2012 r. 
 


