PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

Piekary Śląskie, dnia 16.04.2018 r.
BZP. 271- 39/PG/18

INFORM ACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy zadania pn: ” „Dostawa wraz montażem mebli
oraz wyposażenia do budynku przeznaczonego na funkcjonowanie Filii Żłobka Miejskiego w
Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 81 w ramach projektu „Piekarska Akademia Malucha”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego,
Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 –ZIT
Dostawa pomocy dydaktycznych, specjalistycznych zabawek edukacyjnych
informuje, że w dniu 16.04.2018r. do wykonania zadania wybrała firmę:
Nowa Szkoła sp. z o.o.
Ul. POW 25
90-248 Łódź
I kryterium: cena brutto: 13 207,00 zł
II Kryterium: płatność za fakturę: 30 dni kalendarzowych
Ilość punktów: 60,00 + 40,00 = 100,00 pkt.
Zestawienie ofert:
1. Nowa Szkoła sp. z o.o.
Ul. POW 25
90-248 Łódź
I kryterium: cena brutto: 13 207,00 zł
II Kryterium: płatność za fakturę: 30 dni kalendarzowych
Ilość punktów: 60,00 + 40,00 = 100,00 pkt.
2. Moje Bambino sp. z o.o. sp.k.
Ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
I kryterium: cena brutto: 15 869,97 zł
II Kryterium: termin dostawy: 30 dni kalendarzowych
Ilość punktów: -------------------------

Oferty odrzucone:
Moje Bambino sp. z o.o. sp.k.
Ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
I kryterium: cena brutto: 15 869,97 zł
II Kryterium: termin dostawy: 30 dni kalendarzowych

Powód odrzucenia:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, Zamawiający odrzuca ofertę ww Wykonawcy, ponieważ jej treść nie
odpowiada treści SIWZ.
W pozycji nr 1, Wykonawca zaoferował papier 250 arkuszy, natomiast zgodnie z SIWZ, Zamawiający
wymagał min. 300 arkuszy. Ponadto, Zamawiający wymagał 10 kompletów, a Wykonawca zaoferował 12
kompletów.
W pozycji nr 3, Wykonawca zaoferował klej przezroczysty w ilości 120 szt, a powinno być 20 szt. x 10
zestawów, tj. 200 sztuk.
W pozycji nr 4, Wykonawca zaoferował farby do malowania palcami w 6 kolorach, a zgodnie z SIWZ
powinno być min. 20 kolorów. Ponadto w ilości Wykonawca wpisał 34 szt, a powinno być 10 zestawów po 20
szt., tj. 200 szt.
W pozycji 17, Wykonawca zaoferował 4 woreczki z grochem , a zgodnie z SIWZ, powinno być 2 zestawy po
8 sztuk, tj. 16 sztuk.

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupu. Informujemy, że Wykonawcom
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
2) odrzucenia oferty odwołującego
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, podpisanie umowy może nastąpić
24.04.2018 r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ewa Grabiarz

