Kętrzyn, dnia 20.05.2019 r.
Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania SOO.271.02.2019

znak: SOO.271.02.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.02.2019 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa oraz montaż wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie
w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W CZĘŚCI II - DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO SAL
PRZEDSZKOLNYCH I SZATNI WRAZ Z MONTAŻEM
Burmistrz Miasta Kętrzyna działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu
20.05.2019 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
pod

nazwą:

„Dostawa

oraz

montaż

wyposażenia

do

Miejskiego

Przedszkola

Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie w ramach projektu „Nowoczesne
przedszkole

–

nowe

możliwości

kętrzyńskich

przedszkolaków”,

znak

post.

SOO.271.02.2019 w zakresie części II - Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do
sal przedszkolnych i szatni wraz z montażem.
Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
tj. kwoty 221.000 euro.
W postępowaniu w terminie przewidzianym na składanie ofert oferty złożyli wskazani niżej
Wykonawcy:
Okres rękojmi za wady i
gwarancji jakości
przedmiotu zamówienia

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Nowa Szkoła” Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
90-248 Łódź

101.118,00 zł

60 m-cy

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. s.k.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

89.359,44 zł

60 m-cy

152.082,21 zł

24 m-ce

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
,,DOMEX" Jan Fydrych
3.
ul. J. Piłsudskiego 17,
11-100 Lidzbark Warmiński
Wykluczono 0 wykonawców, odrzucono 1 ofertę.

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Projekt „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej – oferty nr 2 złożonej przez
Wykonawcę:
Moje Bambino Sp. z o.o. s.k.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46
cena ofertowa brutto: 89.359,44 zł
proponowany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia : 60 m-cy
Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, a w związku z tym została uznana
przez Zamawiającego na podstawie przyjętych kryteriów za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art.
2 pkt 5 ustawy PZP.
Poniżej zestawienie zawierające punktację przyznaną ofertom nie podlegającym odrzuceniu
w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktację.

nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

oferty

1.

Nowa Szkoła” Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 25
90-248 Łódź

2.

Moje Bambino Sp. z o.o. s.k.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

Liczba pkt w kryterium
cena – 60%

89.359,44 zł
101.118,00 zł x 60 =
53,02 pkt
89.359,44 zł
89.359,44 zł x 60 =
60 pkt

Liczba pkt w
kryterium
okres rękojmi i
gwarancji jakości
przedmiotu
zamówienia
40%

Łączna
liczba
punktów

60
60 X 40= 40
pkt

93,02 pkt

60
60 X 40= 40
pkt

100 pkt

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą Moje Bambino Sp. z o.o. s.k.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziła: B.S.

Projekt „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

