
 
 

 

Lubsza, dnia 18.11.2019r. 

Dot. ZP.zo.271.3.2019 

 

INFORMACJA O WYBORZE  WYKONAWCY 

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych z podziałem na części w ramach projektu pt. 

„Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza” realizowanego w ramach RPO 

Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 
Zamówienie prowadzone  z zastosowaniem zasady konkurencyjności z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. – punkt 6.5.2, w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego 

w Bazie konkurencyjności w dniu 27.09.2019r. pod nr 1208774. 

 

Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu badania i oceny ofert w przedmiotowym 

postępowaniu, wg kryterium cena 100 %, do realizacji zadania  wybrano oferty następujących  

Wykonawców dla:  

- części 1- pomoce edukacyjne 1 :  MadiTech Sp. z o.o., ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce -  oferta uzyskała 

100 pkt. (data wpł. 21.10.2019r.), 

- części 2- artykuły elektryczne :  Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź - oferta uzyskała 100 

pkt. (data wpł. 10.10.2019r.), 

- części 3- artykuły elektrotechniczne : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.c., 

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – oferta uzyskała 100 pkt. (data wpł. 18.10.2019r.), 

- części 4- mapy, podręczniki, gry : MadiTech Sp. z o.o., ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce – 21.10.2019r. –   

oferta uzyskała 100 pkt. (data wpł. 21.10.2019r.), 

- części 5- pomoce edukacyjne 2 : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.c., Suchowola 6,   

26-020 Chmielnik – oferta uzyskała 100 pkt. (data wpływu 18.10.2019r.), 

  - części 6- drobne przedmioty : TESORA Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała – 

oferta uzyskała 100 pkt. (data wpływu 17.10.2019r.). 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający wybrał oferty, które spełniły wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału, oraz uzyskały największą liczbę punktów zgodnie z 

kryterium oceny ofert: cena 100 % , opisanym w pkt 4, 5 i 6  zapytania ofertowego. 

 

 Wykonawców, których oferty zostały wybrane, Zamawiający powiadomi telefonicznie o terminie 

zawarcia umów. 

 

                                                                                                                        Kierownik Zamawiającego 

 

 

                                                                                                                       Bogusław Gąsiorowski 

           Wójt Gminy Lubsza 


