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Strona internetowa Gminy Charsznica

ul. Kolejowa 20

32-250 Charsznica

                                                             ZAWIADOMIENIE  

O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  „Doposażenie  oddziałów 

przedszkolnych  w  zabawki,  pomoce  dydaktyczne,  artykuły  plastyczne,  sprzęt 
komputerowy, multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal, szatni, kuchni w ramach 

projektu  „Modernizacja  oddziałów  przedszkolnych  w  gminie  Charsznica” 

realizowanego przez Gminę Charsznica.

Numer ogłoszenia 312526-2014

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający 

informuje ,że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę :
Cześć I zamówienia

zakup i dostawa  artykułów plastycznych , zabawek i pomocy dydaktycznych:

AMTAS Adam Miński

Ul. Albańska 20/1

60-123 Poznań
Oferta ważna , otrzymała maksymalną  ilość punktów w kryterium cena.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. AMTAS  Adam Miński,  ul. Albańska20/1;  60-123 Poznań
       cena oferty brutto:  59 245,00zł 

liczba punktów w kryterium cena 100,00

2. Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75- 252 Koszalin  

      cena oferty brutto: 72 570,00

liczba punktów w kryterium cena 81,63

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający 

informuje , że w  prowadzonym  postępowaniu   została odrzucona 1 oferta firmy

Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75 -252 Koszalin  

Uzasadnienie : Wykonawca nie uzupełnił brakujących  dokumentów  w wyznaczonym 

terminie.

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje ,że w  prowadzonym  postępowaniu nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeks 

Cywilny.

  

Cześć II zamówienia

 zakup i dostawa  sprzętu komputerowego multimedialnego, audiowizualnego i elektrycznego

Spółka Jawna Maria Francuz, Bogusław Śliwa, 



31-431 Kraków, 

ul. Czerwonego Prądnika 2,

Oferta ważna , otrzymała maksymalną  ilość punktów w kryterium cena .

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

    

1.  Spółka Jawna Maria Francuz, Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. 

Czerwonego Prądnika 2,

cena oferty brutto: 37 264,37

liczba punktów w kryterium cena  100,00

2. „LOGIN TECHNOLOGIES” Łukasz Kot, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki  

27J

cena oferty brutto: 46 890,00

liczba punktów w kryterium cena 79, 47

3. „COM” Michał Karczewski, 03-343 Warszawa, ul .Rembielińska 3/8,

cena oferty brutto: 51 959,00

liczba punktów w kryterium cena 71,71

4. PHPU  ZUBER,  Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50 - 424 Wrocław,

cena oferty brutto: 52 710,42

liczba punktów w kryterium cena 70,69

5. Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75 252 Koszalin     

cena oferty brutto: 62 730,00

liczba punktów w kryterium cena 59,40

6. MPC Paweł Oleksiewicz, 99-300 Kutno, Ul. Podrzeczna  38,

cena oferty brutto: 79 494,77

liczba punktów w kryterium cena 46,87

 Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający    

 informuje , że w  prowadzonym  postępowaniu   zostały odrzucone 2 oferty firm

             Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75 252 Koszalin  

             MPC Paweł  Oleksiewicz, 99-300 Kutno, Ul. Podrzeczna  38,

Uzasadnienie : Wykonawcy nie uzupełnili brakujących  dokumentów  w wyznaczonym 

terminie

 Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

 informuje ,że w  prowadzonym  postępowaniu  zostali  wykluczeni   Wykonawcy

              MPC Paweł  Oleksiewicz, 99-300 Kutno, Ul. Podrzeczna  38,

Uzasadnienie : zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art.24 ust.1 ustawy żądał złożenia wraz z ofertą :
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej 



niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

W/w Wykonawca   nie uzupełnił brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeks 

Cywilny.

Cześć III zamówienia 

zakup i dostawa mebli  do sal i szatni ,wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia 

zapewniającego bezpieczne warunki

Moje Bambino  Sp z.o.o  Sp.k , 

ul. Graniczna 46, 

93-428 Łódź,
Oferta ważna , otrzymała maksymalną  ilość punktów w kryterium cena .

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Moje Bambino  Sp z.o.o  Sp.k , ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
cena oferty brutto: 56 205,30

liczba punktów w kryterium cena 100,00

2. Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75 252 Koszalin,

cena oferty brutto: 106 395,00

liczba punktów w kryterium cena : 52,82

3 „TRONUS”  POLSKA,  ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

cena oferty brutto:79 582,23 

liczba punktów w kryterium cena  : 70,62

 Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający    

 informuje , że w  prowadzonym  postępowaniu   została odrzucona 1 oferta.

Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75 252 Koszalin  

Uzasadnienie : Wykonawca nie uzupełnił brakujących  dokumentów  w wyznaczonym 

terminie.

 Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

 informuje ,że w  prowadzonym  postępowaniu nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeks 

Cywilny.

Cześć IV zamówienia

 zakup i dostaw  wyposażenia do kuchni oraz utrzymania czystości  

PHPU  ZUBER,  Andrzej Zuber,

ul. Krakowska 29C,

50 - 424 Wrocław,

Oferta ważna , otrzymała maksymalną  ilość punktów w kryterium cena .

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. PHPU  ZUBER,  Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50 - 424 Wrocław,

            cena oferty brutto: 29 943,12

            liczba punktów w kryterium cena  :100,00

2. Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75- 252 Koszalin, .

            cena oferty brutto: 44 759,70

            liczba punktów w kryterium cena  : 66,89

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający    

 informuje , że w  prowadzonym  postępowaniu   została odrzucona 1 oferta.

    Centrum SEDNO , ul Niepodległości 44-48 ; 75 -252 Koszalin  



Uzasadnienie : Wykonawca nie uzupełnił brakujących  dokumentów  w wyznaczonym 

terminie.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający   

informuje ,że w  prowadzonym  postępowaniu nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeks 

Cywilny.

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności 

po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności :

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

2) odrzucenia oferty wykonawcy ,

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o:

1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu, lub

2)zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 

drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało 

ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm)

Prosimy o zwrotne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego faxsu na 
numer fax  41 3836616

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego 

                                                                                                       mgr inż. Jan Żebrak


