Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice”.

Ostrowice, dnia 22 października 2013 r.
OKD.271.6.2014.JO
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Część II: meble i wyposażenie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Doposażenie i dostosowanie
dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu „Rozwijamy
usługi edukacyjne w przedszkolach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnianie edukacji przedszkolnej).

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający – Gmina Ostrowice zawiadamia,
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
210229 – 2014 z dnia 06.10.2014 r. na zadanie pn. „Doposażenie i dostosowanie dwóch oddziałów
przedszkolnych w Gminie Ostrowice dla potrzeb realizacji projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne w
przedszkolach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
(Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej).”
dokonał wyboru Wykonawcy części 2 przedmiotu zamówienia (meble i wyposażenie):
Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k.
siedziba: ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź (oferta nr 9).
Uzasadnienie wyboru:
W terminie składania ofert złożono 2 oferty na część 2 przedmiotu zamówienia. Wyżej
wymieniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta nie
podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w SIWZ. Oferowana cena nie przekracza środków, jakie Zamawiający planuje
przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta nr 9 złożona przez firmę Moje Bambino Sp. z o.o.,
Sp. k. siedziba: ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź z umowną ceną 33685,03 zł (brutto) dotycząca
realizacji części 2 przedmiotu zamówienia uzyskała 100 pkt, a tym samym została uznana za ofertę
najkorzystniejszą.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do przedmiotowego postępowania na realizację części 2 przedmiotu zamówienia
polegającego na dostawie mebli i wyposażenia złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość przyznanych punktów

Oferta nr 4

Maxmed Z.U.H. Marcin Murzyn
ul. Pomorska 49
84 – 252 Orle

78,77

Oferta nr 9

Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

100

Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Jednocześnie
informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa na
realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana nie wcześniej, niż po upływie 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Otrzymują:
1. Maxmed Z.U.H. Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84 – 252 Orle
2. Moje Bambino Sp. z o.o., Sp. k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

