
Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole

Czernikowo, dnia 25.05.2018 r.

Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
30 000 euro na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia stołówki do Przedszkola Publicznego 
w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie 
na przedszkole”.

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, 
obowiązującym w Urzędzie Gminy Czernikowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, prowadzonym w formie rozpoznania cenowego o wartości szacunkowej od 3 tys. euro 
do 10 tys. euro przedmiot zamówienia:

Zakup wyposażenia stołówki do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu 
pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkól w Czernikowie na przedszkole”

dokonał oceny i badania złożonych ofert w celu stwierdzenia równoważności zaproponowanego przez 
Wykonawców wyposażenia.

W wyniku dokonanej oceny ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający 
wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos 
ul. Zawiszy Czarnego 24,33-300 Nowy Sącz

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc 
zamieszkania i adresów, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy 
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Oferowana cena 
brutto (zł)

Ilość punktów 
uzyskanych 

w kryterium „Cena”
Uwagi

1
POL-SZKŁO Krystyna i Bogdan Wołoszka, 
Lucyna Ludwiniak Spółka Jawna 
ul. Senatorska 24, 00-095 Warszawa

4 576,04 zł 96,57 pkt

2
Sprzedaż-Serwis Sprzętu Gastronomicznego 
„GASTRO-POL”
ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów

4 526,45 zł 97,63 pkt

3 PHPU ZUBER Andrzej Zuber
ul. Św. Mikołaja 21-29/1 A, 50-128 Wrocław 4 929,84 zł 89,64 pkt
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Nr
oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy 
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Oferowana cena 
brutto (zł)

Ilość punktów 
uzyskanych 

w kryterium „Cena”
Uwagi

4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU
^BMS” sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń

4 626,96 zł 95,51 pkt

5 HAND-SPOL HORECA Grażyna Tutak 
ul. Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz 4 601,87 zł 96,03 pkt

6 TopGastro Grzegorz Kowalski
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław 4 450,88 zł 99,28 pkt

7 BAWRO Barbara Wiśniewska 
ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica 5 523,19 zł 80,01 pkt

8 INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos 
ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz 4 419,00 zł 100,00 pkt oferta

wybrana

9 Hurtownia Sportowa KAL-SPORT 
Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów 7 173,36 zł 61,60 pkt

10 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 3 070,08 zł oferta

odrzucona

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, 
których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, 
obowiązującym w Urzędzie Gminy Czernikowo.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym 
terminie złożonych zostało dziesięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny i badania złożonych ofert w celu stwierdzenia, czy oferowane 
wyposażenie spełnia wymogi określone w specyfikacji. W związku z faktem, iż oferowane 
wyposażenie nie spełnia określonych w specyfikacji wymagań, Zamawiający odrzucił ofertę firmy 
„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

Najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu została uznana oferta nr 8 
złożona przez Wykonawcę INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos ul. Zawiszy 
Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta 
Wykonawcy jest ważna, nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza na 
podstawie kryterium oceny ofert określonego w Zaproszeniu do składania ofert.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „Cena” -  100,00 pkt

Zgodnie z ust. 9 Zaproszenia do składania ofert kryterium obowiązującym w postępowaniu, 
którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania 
zamówienia - 100%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przewyższa kwoty, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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