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Nr sprawy: UG.EFS.11.1.1/4/2020   
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przedmiotem którego był 

zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Pęczniewie, dla Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu, złożono 3 oferty.  

Po dokonaniu badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  

Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź. 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup  

i dostawę pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Pęczniewie, dla Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Pęczniewie- Filia w Brzegu zgodnie z zasadą konkurencyjności, wskazaną  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego opublikowanego w Bazie konkurencyjności  pod nr 2020-8720-

13378 Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi kryteriami:  

- ceną (60%, 60 pkt) 

 

- terminem dostawy (40%, 40 pkt). 

 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez: 

1. P.W.D. APEX 

Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko 

Wykonawca zaoferował: 

- cena: 111 005,39 zł 

- termin realizacji dostawy: 1 dzień 

 

2. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 

Wykonawca zaoferował: 

- cena: 91 178,13 zł 

- termin realizacji dostawy: do 31.12.2020 r. 
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3. Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

ul. POW 25, 90-248 Łódź 

Wykonawca zaoferował: 

- cena: 89 600,00 

- termin realizacji dostawy: 1 dzień 

 

Zamawiający przystąpił do oceny złożonych ofert według kryteriów wskazanych w treści zapytania 

ofertowego. Mając na uwadze regulacje przewidziane dla kryterium „termin realizacji dostawy”, 

Zamawiający nie mógł dokonać oceny oferty złożonej przez Wykonawcę Moje Bambino Sp. z o.o.  

Sp. k. Wykonawca nieprawidłowo bowiem wskazał przedmiotowy termin, tj. wskazał datę dzienną, a 

nie liczbę dni, co uniemożliwiło dokonanie obliczeń według przyjętego w ramach kryterium wzoru. 

Zamawiający wyraźnie wskazał w treści zapytania ofertowego, iż wymaga zrealizowania dostawy w 

terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy (a nie w terminie oznaczonym konkretną 

datą dzienną). Również zasady przyznanie punktacji w ramach przedmiotowego kryterium wskazywały 

na konieczność podania liczby dni, a nie wskazania daty dziennej. Zamawiający przyjął, że przyzna 

punktację według następujących zasad: 

T = (Tmin/Tb) x 100 x 0,40 

gdzie: 

Tmin – termin najkrótszy,  Tb - termin badany. 

 

Mając na uwadze, iż termin realizacji dostawy stanowił kryterium oceny oferty, Zamawiający nie mógł 

wystąpić do Wykonawcy o jego skorygowanie. Stanowiłoby to bowiem naruszenie zasady uczciwej 

konkurencji. Z uwagi na powyższe, Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę.  

Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację: 

1. P.W.D. APEX 

- Kryterium cena: 48,43 pkt (48,43%), 

- kryterium termin dostawy: 40 pkt (40%). 

Łączna uzyskana punktacja to 88,43 pkt (88,43%). 

 

2.  Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

- Kryterium cena: 60,00 pkt (60,00%), 

- kryterium termin dostawy: 40 pkt (40%). 

Łączna uzyskana punktacja to 100 pkt (100%). 

 

Wyniku przeprowadzonej oceny ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez 

Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 
/-/ Marcin Janiak 


