
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 sprzętu multimedialnego do Przedszkola Publicznego 
w Czernikowie w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkól 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 sprzętu multimedialnego do Przedszkola Publicznego w Czernikowie w ramach projektu 
pn. „Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół 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:

P.H. „PRO-HAND” s.c. M.M Tomasionek 
ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec

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 GRUPA INVEST Sp. z o.o. 
Giedlarowa 99a. 37-300 Leżajsk 22 379,00 zł —

oferta
odrzucona

2 A&E Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław 25 843,62 zł 94,36 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

3 BAWRO Barbara Wiśniewska 
ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica 23 948,10 zł oferta

odrzucona

4 P.H. „PRO-HAND” s.c. M.M Tomasionek 
ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec 24 387,21 zł 100,00 pkt oferta

wybrana

5 COPYBOX Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń 25 890,00 zł 94,20 pkt

6 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 22 261,77 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 sześć 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 oferty firm: 
GRUPA INVEST Sp. z o.o., BAWRO Barbara Wiśniewska, „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

Najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu została uznana oferta nr 4 
złożona przez Wykonawcę P.H. „PRO-HAND” s.c. M.M Tomasionek ul. Wieczorka 2A/107, 
41-219 Sosnowiec. 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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