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Pęczniew, 28.05.2021 r. 

Zamawiający 
Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99-235 Pęczniew       

  
Nr sprawy: UG.EFS.11.1.2/1/2021   
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przedmiotem którego był 
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły 
Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu, złożono 1 ofertę.  

Po dokonaniu badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  
MARCUS Marek Sokołowski, ul. Świetlików 8/103; 01-389 Warszawa, NIP 5242156719. 

 
UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup                             
i dostawę pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły 
Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią 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 

2021-8720-47709  Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi kryteriami:  
- ceną (60%, 60 pkt) 
- terminem dostawy (40%, 40 pkt). 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez: 
1. MARCUS Marek Sokołowski,  
ul. Świetlików 8/103;  
01-389 Warszawa,  
Wykonawca zaoferował: 
- cena: 71 678,25 zł brutto.  
- termin realizacji dostawy: 14 dni 

 
Zamawiający przystąpił do oceny złożonych ofert według kryteriów wskazanych w treści 

zapytania ofertowego.  
1. MARCUS Marek Sokołowski, ul. Świetlików 8/103; 01-389 Warszawa, 
- 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 MARCUS Marek Sokołowski, ul. Świetlików 8/103; 01-389 Warszawa 

 
Z poważaniem  

 
Wójt Gminy Pęczniew 

 
/-/ Marcin Janiak 


