
Opoczno, dnia 12.11.2015r. 
Nr spr. 32/2015                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   
 
             Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 30.10.2015r. o 
godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: 

     Dostawa mebli, rolet i wyposażenia w podziale na 4 zadania: 
Zadanie 1 - dostawa i montaż mebli szkolnych i wyposażenia szatni oraz dodatkowego 
wyposażenia, 
Zadanie 2 - dostawa i montaż stołów i krzeseł przedszkolnych oraz pozostałych krzeseł, 
Zadanie 3 - dostawa mebli wypoczynkowych, wyposażenia wypoczynkowego oraz                     
pozostałego wyposażenia, 
Zadanie 4 - dostawa i montaż rolet okiennych, 
 
             Najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w zamówienia w zakresie zadania nr 1 złożył 
Wykonawca oferty nr 4 – Firma Handlowo – Produkcyjna, AKMA 2, K. Podstawski, ul. Długa 43, 
33-132 Niedomice. Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Wykonawca otrzymał: w kryterium - cena: 95 pkt; w kryterium – okres gwarancji: 5 pkt, 
łącznie 100 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej: 55 677,18 zł brutto; okres gwarancji: 36 miesięcy.  
 
• Pozostałe oferty, które podlegały ocenie: 
Oferta nr 1 – Drzewiarz – Bis Sp. z o.o. ul. K. Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno. 
Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
otrzymał: w kryterium - cena: 58,17 pkt; w kryterium – okres gwarancji: 3,33 pkt, łącznie 61,50 pkt. 
Cena oferty: 90 933,90 zł brutto; okres gwarancji: 24 miesiące.  
Oferta nr 8 – MOBILIART D. Siedlarczyk, ul Zielona 10, 34-440 Kluszkowice.  
Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
otrzymał: w kryterium - cena: 63,61 pkt; w kryterium – okres gwarancji: 5 pkt, łącznie 68,61 pkt. Cena 
oferty: 83 148,00 zł brutto; okres gwarancji: 36 miesiące.  
Oferta nr 9 – EURO – MEBLE  M. Masłoń, ul. ks. bp. H. Bednorza 2A-6, 640-384 Katowice. 
Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
otrzymał: w kryterium - cena: 54,21 pkt; w kryterium – okres gwarancji: 3,33 pkt, łącznie 57,54 pkt. 
Cena oferty: 97 563,60 zł brutto; okres gwarancji: 24 miesiące.  
Oferta nr 11 – 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: 88,18 pkt; w kryterium – okres gwarancji: 5 pkt, łącznie 93,18 pkt. Cena 
oferty: 59 982,13 zł brutto; okres gwarancji: 36 miesiące.  
Oferta nr 12 – 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: 77,79 pkt; w kryterium – okres gwarancji: 5 pkt, łącznie 82,79 pkt. Cena 
oferty: 67 994,40 zł brutto; okres gwarancji: 36 miesiące.  
Oferta nr 14 – P.P.H.U. Expo – Drew K. Pacan, Sołek 5, 26-300 Opoczno. 
Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
otrzymał: w kryterium - cena: 76,75 pkt; w kryterium – okres gwarancji: 1,67 pkt, łącznie 78,42 pkt. 
Cena oferty: 68 916,68 zł brutto; okres gwarancji: 12 miesięcy.  
Dziękujemy za złożenie oferty. 
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