
ZARZĄD OŚWIATY KULTURY I SPORTU 
48-100 GŁUBCZYCE 

u]. Olimpijska nr 1 
tei. 077/403-60-33,077/403-60-37 

fax 077/ 403-60-35 
ZOKiS.271.1.11.2012 Głubczyce, dnia 30.11. 2012 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Numer ogłoszenia: 458884 - 2012 z dnia 19.11.2012 
Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do realizacji 
projektu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szkołach podstawowych Gminy 
Głubczyce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp. 

Zgodnie z art. 92 Pzp zawiadamiam, że w postępowaniu po dokonaniu badania i oceny złożonych 
ofert na podstawie art. 91 ust.l wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę: 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

Cześć I - Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach. 

OPI Tomasz Bobrowski, Bartosz Kamiński Spółka cywilna 
ul. 1-go maja 6, 
46-073 Chróścina, 
Cena: 11.879,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium (cena -100%) 
oferta uznana została za najkorzystniejszą, tj. otrzymała 100 punktów. 
Informuję również, że w postępowaniu nie zostały złożone inne oferty. 

Część II - Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach . 

„WIKR, P. Kryst, R. Witon" Spółka Jawna 
01-826 Warszawa 
ul. Kleczewska 80 
Cena: 12.503,91 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 
Zgodnie z przyjętym kryterium (cena -100%) oferta uznana została za najkorzystniejszą, 
tj. otrzymała najwyższą ilość punktów. 

Informuję również, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez n/w Wykonawców: 

Lp 

Nazwa Wykonawcy Adres Streszczenie oceny i porównanie 

złożonych ofert 

1. OPI Tomasz Bobrowski, 
Bartosz Kamiński Spółka 
cywilna 

ul. 1-go maja 6, 
46-073 Chróścina 

85,13 pkt 



2. Moje Babino sp. z o.o. Graniczna 46, 
S . K . A . 93-428 Łódź 

87.08 pkt 
S . K . A . 93-428 Łódź 

87.08 pkt 

3. „WIKR, P. Kryst, 01-826 Warszawa, ul. 
R. Witon" Spółka Jawna Kleczewska 80 100 pkt. 

Część III - Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w 
Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Pietrowicach. 

OPI Tomasz Bobrowski, Bartosz Kamiński Spółka cywilna 
ul. 1-go maja 6 
46-073 Chróścina 
Cena: 2.970,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 
Zgodnie z przyjętym kryterium (cena -100%) oferta uznana została za najkorzystniejszą, 
tj. otrzymała najwyższą ilość punktów. 
Informuję również, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez n/w Wykonawców: 

Lp 

Nazwa Wykonawcy Adres Streszczenie oceny i porównanie 

złożonych ofert 

1. OPI Tomasz Bobrowski, 
Bartosz Kamiński Spółka 
cywilna 

ul. 1-go maja 6, 
46-073 Chróścina 

100 pkt 

2. N O V U M Wyposażenie 
Placów Zabaw Sławomir 
Chmieliński 

Grom 36, 
12-130 Pasym 

80,48 pkt 

Część IV - Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć 
w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Lisięcicach. 

OPI Tomasz Bobrowski, Bartosz Kamiński Spółka cywilna 
ul. 1-go maja 6 
46-073 Chróścina 
Cena: 7.249,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium (cena -100%) 
oferta uznana została za najkorzystniejszą, tj. otrzymała 100 punktów. 
Informuję również, że w postępowaniu nie zostały złożone inne oferty. 

Część V - Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i R T V do Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach, Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w 
Pietrowicach i Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Lisięcicach. 

Informuję, że na podstawie art.93. ust. 1. pkt 1 ustaw}' z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz . U z 2010 r. N r 113 poz. 759 z późn. zm.) część V 



postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została unieważniona - nie 
złożono żadnej oferty. 

Część VI - Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć (papier, 
kredki, teczki, folie) w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Pietrowicach i i Szkole 
Podstawowej przy Zespole Szkół w Lisięcicach. 

Informuję, że na podstawie art.93. ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz . U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) część V I 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została unieważniona — nie 
złożono żadnej oferty. 

Część VII - Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - H I P O T E R A P I A w Szkole 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach . 

Gospodarstwo Rolne Mariusz Mielnik 
ul. Raciborska 37/1 
48-100 Głubczyce 

Cena: 3.900,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium (cena -100%) 
oferta uznana została za najkorzystniejszą, tj. otrzymała 100 punktów. 
Informuję również, że w postępowaniu nie zostały złożone inne oferty. 

Część VIII - Zakup i dostawa strojów dla grupy tanecznej w Szkole Podstawowej z Odziałam 
i Integracyjnymi nr 1 w Głubczycach. 

Informuję, że na podstawie art.93. ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz . U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) część VIII 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została unieważniona - nie 
złożono żadnej oferty. 

Część IX - Zakup i dostawa strojów dla grupy tanecznej w Szkole Podstawowej nr 2 
w Głubczycach. 

Informuję, że na podstawie art.93. ust . l . pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz . U z 2010 r. N r 113 poz. 759 z późn. zm.) część IX 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została unieważniona - nie 
złożono żadnej oferty. 

Część X - Zakup i dostawa strojów dla grupy tanecznej w Szkole Podstawowej przy Zespole 
Szkół w Lisięcicach. 

„SIROC - M A R K E T " Import - Export Tomasz Putrym 
51-206 Wrocław 
ul. Wilanowska 21/5 
Cena: 3.000,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium (cena -100%) 
oferta uznana została za najkorzystniejszą, tj. otrzymała 100 punktów. 
Informuję również, że w postępowaniu nie zostały złożone inne oferty. 

\ 



Część XI - Zakup i dostawa oprogramowań wraz z licencjami do prowadzenia zajęć 
w Szkole Podstawowej z Odziałam i Integracyjnymi nr 1 w Głubczycach i Szkole. 
Podstawowej przy Zespole Szkół w Lisięcicach. 

Informuję, że na podstawie art.93. ust.f. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz . U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) część X I 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została unieważniona - nie 
z łożono żadnej oferty. 

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY: 

Dotyczy części: II i III. 
Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dania przesłania zamówienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w przypadku przesłania informacji faxem lub drogą elektroniczną lub po 
upływie 10 dni w przypadku przesłania informacji pisemnej. 

Dotyczy części: I, IV, VII i X. 
Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych , w związku z tym, że złożono 
tylko po jednej ofercie na każdą część postępowania , umowę można zawrzeć przed upływem 
terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. 

W imieniu Zamawiającego 


