
                                                         

 
 

 

 

ROŚ-FZP.1.2021                                                         Kawęczyn, dn. 27.01.2021 r. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i 
sukcesywną dostawę pomocy dydaktycznych/zużywalnych - plastycznych 
do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych 
mieszkańców” Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 
 
Działając na podstawie zasad konkurencyjności, z jednoczesnym zachowaniem zasad 
określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych do wartości mniejszej 
niż 130.000,00 zł netto” w imieniu Gminy Kawęczyn zawiadamiam, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, jako 
najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego 
Wykonawcę : 

 

Numer oferty: 4 
Nazwa (firmy) Wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa ANNA,  
                                          Anna Białobrzycka 
Adres (siedziby) Wykonawcy: ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 
Łączna ilość punktów przyznana w kryterium cena i czas reakcji: 100,00 pkt 
 
Uzasadnienie wyboru:  
 
Oferta została uznana za ważną i najkorzystniejszą, uzyskała najwyższy wynik 
punktowy przy ocenie oferty wg. kryteriów: CENA 100% cena oferty w wysokości 
44.772,97 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie jest 
powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym oraz spełnił postawione przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu co potwierdził stosownymi 
dokumentami a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  
 
Dane dotyczące pozostałych Wykonawców, których oferty zostały uznane 
za ważne spełniające postawione przez Zamawiającego wymagania: 
 

Lp.  
Nazwa (firma) Wykonawcy i adres 

siedziby Wykonawcy 

 
CENA  

BRUTTO 
 

Ilość pkt za 
KRYTERIUM 

CENA 

 
KLASYFIKACJA 

PUNKTOWA 

 
1. 

 
Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. K. 
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 

 
56.116,17 zł  

 
80,00 pkt 

 
 (6) 

2. 
Firma Handlowa AKS  
Kazimierz Szczygielski 

 
51.543,14 zł   

 
 87,00 pkt 

  
 (5) 



                                                         

 
 

 

ul. Jagiellońska 2, 37-200 
Przeworsk 

 

3. 
CHEC-SPORT Anna Chęć 

ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska  
 

50.670,00 zł 
 

88,00 pkt 
  

 (4) 

4. 

Firma Usługowo-Handlowa 
„ANNA „                                          

Anna Białobrzycka 
ul. Wodna 18, 62-200 

Gniezno 

 
 

44.772,97 zł 

 
 

100,00 pkt 

 
  

(1) 

5. 

EDU-PARTNER Agnieszka Skiera 
ul. Starowiejska 105 

83-307 Kiełpino 

 
45.988,78 zł 

 
97,00 pkt 

 
(3) 

6 

ABC Biuro Magdalena Machowska 
ul. Kaliska 2 

62-700 Turek 

 
57.001,80 zł 

 
79,00 pkt 

 
(7) 

7. 

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak 
ul. Bogusława 17,  

80-209 Chwaszczyno  

 
45.695,73 zł 

 
98,00pkt 

 
(2) 

 
Podczas oceny wszystkich ofert Zamawiający dokonał poprawy w formularzach 
cenowych oczywiste omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w formularzu ofertowym, (dla 
pozycji, których po przemnożeniu ilości x cena jedn. netto nie wyszły wartości 
podane w formularzu cenowym), szczegóły w protokole końcowym z postepowania.  
 
Dane dotyczące pozostałych Wykonawców, których oferty w toku prowadzonego 
postępowania zostały odrzucone: NIE DOTYCZY 
 
Wyżej wymienione postępowanie prowadzone było poza trybem ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i nie przysługuje odwołanie.  
 
                                                                                        /-/ Elżbieta Tomczak  
                                                                          Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn 


