
Opoczno, dnia 12.10.2015r. 

 

Nr spr. 25/2015                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

             Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 

01.10.2015r. o godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na  

Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych w ramach projektu 

- Edukacja przedszkolna na dobry start do: 

 Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, 

 Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie, 

 Zespołu Szkół w Mroczkowie Gościnnym, 

 Zespołu Szkół w Ogonowicach. 

 

             Najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w zamówienia złożył Wykonawca oferty nr 7 

– EDU Pracownia M. Kościelak, ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz. Na podstawie 

kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: 

w kryterium - cena: 95 pkt; w kryterium – skrócenie terminu: 3,5 pkt, łącznie 98,50 pkt. Cena 

oferty najkorzystniejszej: 53 901,06 zł brutto; skrócenie terminu realizacji zamówienia – 7 dni.  

               

 Pozostałe oferty, które podlegały ocenie: 

Oferta nr 1 – Głowna Księgarnia Szkolna; Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.  ul. Daszyńskiego 16, 

31-534 Kraków. Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia Wykonawca otrzymał: w kryterium - cena: 74,22 pkt; w kryterium – skrócenie 

terminu: 5 pkt, łącznie 79,22 pkt. Cena oferty: 98 991,50 zł brutto; skrócenie terminu realizacji 

zamówienia – 10 dni.  

Oferta nr 2 - Nowa szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź. Na podstawie kryteriów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w 

kryterium - cena: 80,19 pkt; w kryterium – skrócenie terminu: 2,5 pkt, łącznie 82,69 pkt. Cena 

oferty: 63 852,50 zł brutto; skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5 dni.  

Oferta nr 3 - Firma Handlowa Speed, P. Czub, ul. Matejki 8 II, 47-220 Kędzierzyn - Koźle Na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 

otrzymał: w kryterium - cena: 53,55 pkt; w kryterium – skrócenie terminu: 5 pkt, łącznie 58,55 

pkt. Cena oferty: 95 614,57 zł brutto; skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10 dni.  

Oferta nr 4 - PPHU EDU-MAX S. Złoch, Błącka Huta 17C, 83-334 Miechucino. Na podstawie 

kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: 

w kryterium - cena: 74,51 pkt; w kryterium – skrócenie terminu: 5 pkt, łącznie 79,51 pkt. Cena 

oferty: 68 727,50 zł brutto; skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10 dni.  

Oferta nr 5 - TIPTOP s.c. A. Nowak, K. Nowak, ul. Korzenna 14A, 81-587 Gdynia. Na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 

otrzymał: w kryterium - cena: 80,15 pkt; w kryterium – skrócenie terminu: 4 pkt, łącznie 84,15 

pkt. Cena oferty: 63 888,00 zł brutto; skrócenie terminu realizacji zamówienia – 8 dni.  

Oferta nr 6 - Biur-Pol Zbigniew Sobień, ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom. Na podstawie 

kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: 

w kryterium - cena: 83,67 pkt; w kryterium – skrócenie terminu: 1 pkt, łącznie 84,67 pkt. Cena 

oferty: 61 197,83 zł brutto; skrócenie terminu realizacji zamówienia – 2 dni.  

 



Oferta nr 8 – Moje Bambino Sp. z o.o., Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. Na podstawie 

kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: 

w kryterium - cena: 87,25 pkt; w kryterium – skrócenie terminu: 5 pkt, łącznie 92,25 pkt. Cena 

oferty: 58 687,13 zł brutto; skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5 dni.  

 

Dziękujemy za złożenie oferty. 

 

Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a                     

 

 

 

 

 

 


