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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakup i dostawa (|oco zamawiający) fabrycznie nowych meb|i, wyposażenia, pomocy

dydaktycznych oraz sprzętu TlK w ramach reaIifacji projektu ,,PRzEDszKoLE BEz GRANIc".
wysokiei jakości edukacia W nowych oddfiałach przedsfko|nych w oWP przy Pub|icznej
Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Matopo|skiego na lata 2014 - 2020'

zamówienie składa się z części:

Zadanie nr I _ MEBLE I WYPOSAŻENIE

Zadanie nr l l - GRY I ZABAWKI

Zadanie nr l l l - POMOCE DYDAKTYCZNF

Zadanie n. |V _ ARTYKUŁY sPoRToWE

zadanie nr V _ ARTYKUŁY PAPIERNIczE

zadanie nr V| _ sPRZĘT KoMPUTERoWY I MULTlMED|ALNY

szcze8ółowy opis zamóWienia zawarty zostat w załqczniku nr 1do zapytania ofertowego.

famówienie reaIizowane w ramach p.ojektu ,,PMEDszKoLE BEz GRANIc'.- wysokiejiakości
edukacja w nowych oddziałach prfedszko|ny€h w oWP przy Pub|icznej szko|e Podstawow€i
nr 2 w Brzesku, RPMP.10.01.02-12-0163{77. P|ojekt jest wspótfinansowany przef Unię
Europejska ze środkóW Europejskiego Funduszu Rozwoju Re8ionaIne8o W ramach
Re8ionaInego Pro8ramu operacyjnego Województwa MatopoIskiego na |ata 2014-2020, oś
Priorltetowa 10.

zamówienje bylo prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie f zasadą konkurencyjności, o
której mowa w sekcji 6.6.2 Podręcznik kwalifikowania wydatków objęty.h dofinansowaniem w ramach
Re8ionaInego Programu operacyjnego Województwa MałopoIskie8o na |ata 2014-2020' Wytyczne
Pro8ramowe Instytucji zarfądzającej RPo WM 2014'2020 (stan na 24 stycfnia 2017 |.l

w postepowaniu wpłynęły \ł/ terminię :4 oferty

I' wykodawcy' którzy zlołli oferty:

l. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno.HandIowo-Usłu8owe V|KA Renata
Musie|ska, 98.235 Błaszki'Lubanów 28 b

2' Kserkom Tomasf zmarzty: 33.100 TarnóW u|. Romanowicza 32
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3. Nowa szkoła sp' z o.o. u|. Po|skiej organizacji Wojskowej 25,9G248 tódż
4. Hurtownia sportowa KAL-sPoRT: 35-310 Rfeszów, a|. T.Rejtana 8

||. wybór wykonawcy

Komisja została powołana w dniu 03.08.201 7 r. przystąpiła do oceny ofen w dniu l l .08.20l 7
r. o godz. 14.10.

Przy Wyborze najkorzystniejszej ofeńy zamawiający kierowat sję następujacymi kryteriami
oraf w następujący sposób ocenił ofeńy:
-  cena (C)
- termin wykonania (T)

Terman wykonan ia  :  zadan ie  nr  ldo  31 .08 .2017 r . ,  zadan ia  od l l  do  V ldo  dn ia  08 .09 .2017 r .
Za kaźdy dzień skróconego terminu WYkonania przyznaWano jeden punkt) tj. od 30/o8.20L1 i
mniej d|a zadan.a l oraz od 07 'o9'20L7 r' i mniej d|a zadań nr ||-V|'
Wykonawca otrzymywał maksyma|nie 12 pkt. (za termin Wykonania o 12 dni krótszy niź
wskazany w punkcie Vl Zapwania ofertowego)
Wed|ug poniższego wzorU:
Cena - wa8a kryterium 88 pkt
Sposób obIiczenia:
Pk1=(Cn lC .x88%)x100
Pk1'i|ość punktóW d|a kMerium cena
cn _ najniżsfa oferowana cena
Cr - cena oferty rozpatrywanej
Termin wykonania- waga kryterium 12 pkt
sposób obIiczenia:

( ,
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L.p. Opis kryterium Waga krwerium MaksvmaIna Iicf ba ounktów
iaki€ może otrzvmać oferta

za dane kMerium

I Cena {C) aaoń 88 pkt.

2 Termin wykonania(r) L2%

0 pkt. - do 31,08.2017 r. dla zadania loraz
0 pkt. -do 08.09.2017 r. d|a zadań od || do V|

12 pkt. - od 30.08.2017 i mniej dla radania nr I
12 pkt' --od 07.09.2017 r. i mniej dla zadań nr |.

VI

Razem 700% MaksymaIna Iiczba punktów - 100 pkt



. Unaa Europejska
'J\ MAŁoPoLs|(A

nozwoiuReqionaLn.qo

Pk2 = lrw / lwn x 12 %) x 70O
Pk2 - iIość punktów dIa kr}.terium termin wykonania
Tw _ ilość punktóW przyznana za skrócony termin wykonania (za każdy dzień krótszego
terminu wykonania przyznawany jest jeden punkt (Tw) - maksymalnie Tw=12
Twn - największa Iiczba punktów za najkrótszy termin Wykonania (Twn=12)
Liczba punktóW za poszczegó|ne kryteria została zsumowana istanowjła końcowq ocenę
oferty (O=Pk1+ Pk2)

Biorac pod uwagĘ punktację, Komisja dokonała oceny ofeń i wybra|a najkorzystniejsze z nich
dIa poszczegó|nych zadań:

zadanie ńr | - MEBLE IWYPoSAZEN|E: ofeńa firmy Nowa szkola sp. z o.o. uzyskała 88
punktów za kryterium cena oraz 0 punktów za kryterium termin wykonania. Ęcznie 88
punktów.

Zadanie nr || _ GRY I ZABAWK| : żaden f Wykonawców nie fłoźyły oferty'

zadańie nr ||| - PoMocE DYDA(wczNE: ofeńa firmy Nowa szkoła sp. z o.o. uzyskała 88
punktów za kryterium cena oraz 7 punktów za kMerium termin wykonania. Ęcznie 95
punktów.

zadanie nr |V - ARTYKUtY sPoRToWE: : ofeńa firmy Nowa szkoła sp. z o.o' uzyskała 88
punktów fa kryterium cena oraz 7 punktów za kryterium termin wykonania. Ęcznie 95
punktów.

ofertę z|oży|a róWn.eż firma KAL-sPoRT, która uzyskała 69,20 punktóW za cenę orau 9
punktów za termin Wykonania' Łqcznie 78,20 punktóW'

zadanie nr V _ ARTYKUŁY PAP|ERN|CZE: ofeńa firmY P.P.P.H'U v|KA Renata Musie|ska
otrzymata 88 punktów w ramach kryterium cena olaż 8 puńktów za kryterium termin
wykonania. Ęcznie 96 punktów.

W ramach zadania nr V ofertę ztoży|a również firma NoWa szkoła sp' z o'o. .,która ufyskata
punktację: cena 68,80 oraf termin wykonania:7,00.Łacznie 75,80 punktów

zadanie nr V| - sPRzĘT KoMPUTERoWY I MuLT|MED|ALNY: oferta ztożona przez firmę
(serkom Tomasf zmarzĘ ufyskała 88 punktów w kryterium cena oraz 12 punktów w
krytefium termin wykonania. Ęcznie 100 punktów.

ofeńa firmy P'P.P.H.U V|KA uzyska|a 68,23 punktów za krwerium cena oraz 8 punktóW fa
kr}terium termin Wykonania. Łacznie 76,23 punkty'

III.Wykonawcy wykluczeni: nie dotyczy

IV.Ofertv odrzucone: nie dotvczv
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v. streszczenic i pońwnrnic zIożonych of€ń|
ofertą nI l: zadanie nr v :96 punktóu zadanie m VI: 76,23 punktu
ofefta m 2: zadnie nr VI : l00 punktów
oferta nr 3: zadalrie Dr I:88 pulktów' Zadanie nr III: 95 punktów, Zadanie nr IV: 95
punktóq Zadanie nr V: 75'80 punkfu
Oferta nr 4: Zadanie nr IV:78,20 punktu

Żaden wykonawca nie złoz7ł oferty na zadanie nr II.
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