
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

& śląskie. Unia Europejska
Eu ropejski Fundusz §poteczny

projekt pn. ,,wszystko w głowie" jest współfinansowany ze środków unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CMlNA DĄ8ROWA zlELo}JA
Pl. Kościuszki 31

42- 265 Dąbrowa Zielcli:a
REGON 15139790? NlP 949 21 95 763

Nr 277.VL22.2O77

Dąbrowa Zielona, dnia 20,L2,20I7 r

INFORMACJA O WYBORZE
NAJ KO RZYSTNIEJSZEJ O FERTY

Niniejszym informuję o wyborze najkozystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.

ZakuP i dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej oraz do
SzkołY Podstawowej w OIbrachcicach do projektu ,, Wszystko w głowie, czyli wzmocnienie potencjału
edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona" realizowanego przez Gminę Dąbrowa Zielona współfinansowanego
Przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4.
PoPrawa efektywnoŚci kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego
2O|4-2O2O.Projekt nr WND-RPSL,11.01.04-24-02DF/17 , wysokość wkładu unijnego: 366 543,37 zł

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zadania nr 9: Spoft to zdrowie - zajęcia
ukierunkowane na korygowanie wad postawy

W przedmiotowym postępowaniu w wyniku badania i oceny ofert wybrano do realizacji
zamówienia ofeftę firmy:

Moje Bambino sp, zo.o Sp.k
Ul. Graniczna 46 ,93-428 Łódź
za cenę brutto: 6 2L3,54 zł

ja ko najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Przy wyborze ofert Zamawiająry kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena ofertowa - 100%

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w oparciu o kryterium jakim była cena
spełnia wszystkie wymagania zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym.

w prowadzonym postępowaniu złozono 2 ofety: z czego odrzucono 0 ofeft.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofeft,
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Ofefta Nr 01

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
UI. Krakowska 29C | 50-424 Wrocław- 34165 pkt

Ofefta Nr 02

Moje Bambino sp. z o.o Sp.k
Ul. Graniczna 46 ,93-428 Łódź - 1OO,OO pkt

JednOczeŚnie informuję , że z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację
zamówienia , przewidvwanv termin podpisania umowy 27,72,2o77r,

Informację o rozstrzygnięciu zapytania ofeftowego umieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

J ed nocześ n i e p ra g n ę podzię kow ać za złożenie ofeĘ.

Z powazaniem


