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INFORMACJA O WYBORZE
NAJ KO RZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofeftowego na zadanie pn.

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i fotograficznego - cyfrowego do Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie Zielonej oraz do Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach 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: 1LL,4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2074-2020.Projekt nr WND-
RPSL.lt,01,04-24-02DF/77 , wysokość wkładu unijnego: 366 543,37 zł.

CzęŚĆ I - Zakup , dostawa i montaz sprzętu multimedialnego oraz cyfrowego do zadania
nr B: Eksperymentalny Klub Odkrywców - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
naukowe

W przedmiotowym postępowaniu w wyniku badania i oceny ofeft wybrano do realizacji
zamówienia w ramach Części I ofertę firmy:

Biuro-media Katarzyna Zwolińska
Ul. Michałowskiego 10 ,42-224 Częstochowa
Za cenę brutto: L5744,0O zł

ja ko najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się następującymi kfieriami i ich znaczeniem:
- cena ofeftowa - 100%

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w oparciu o kryterium jakim była cena t

spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu ofeftowym.

W prowadzonym postępowaniu złozono 1 ofeftę | z czego odrzucono 0 ofeft.
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofeń.

Biuro-media Katarzyna Zwolińska
Ul. Michałowskiego 10 | 42-224 Częstochowa - 1OO,OO pkt

JednoczeŚnie informuję , że z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację
zamówienia , ruldvwany termin podpi

Część II - Zakup , dostawa sprzętu cyfrowego do zadania nr 5: DAM Radę - trening
pewności siebie , autoprezentacji i umiejętnoŚci interpersonalnych dla uczniów.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła zadna ofefta

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

Z poważaniem
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