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SZASz.331/1/21 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 

Gmina Firlej informuje, że w zapytaniu ofertowym na Dostawę wyposażenia w ramach projektu 

,,Zanim będę uczniem" dokonano wyboru ofe,t najkorzystniejszych: 

dla części 1- Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

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

Uzasadnienie: Złożona oferta odpowiada treści zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ocenę 

zgodnie z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Ocena ofert: 

Ocena 
Ocena punktowa w 

Lp. Nazwa oferenta punktowa w kryterium Ocena łączna 
kryterium cena skrócenie czasu 

realizacji 

3. 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 

60,00 40,00 100,00 
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 

I 3p Sp. z o.o. 
4. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 55,65 40,00 95,65 

Wrocław 

Odrzucono następujące oferty: 

I. KAL-SPORT Paweł Kalita, al. Rejtana 8, 35-31 O Rzeszów

Uzasadnienie: Ofertę odrzucono na podstawie punktu I 3a zapytania ofertowego - treść oferty nie

odpowiada treści zapytania ofertowego - oferent w formularzu ofe,towym zadeklarował realizację

części I zamówienia Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych, natomiast kalkulację ceny

ofe,towej dokonał w oparciu o zestawienie cenowe części 2 zamówienia Dostawa wyposażenia

2. Nowa Szkoła Sp. z o.o. , ul. POW 25, 90-248 Łódź

Uzasadnienie: Ofertę odrzucono na podstawie punktu l 3a zapytania ofertowego - treść oferty nie
odpowiada treści zapytania ofertowego - oferent zaoferował dostawę zabawek i pomocy

dydaktycznych nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia tj.:

� w pozycji 2 zaoferował zestaw składający się z m.in. I robota - opis przedmiotu zamówienia

wskazywał na zestaw min. I O robotów; 



� w pozycji 7 zaoferował grę planszową „Nasza misja - posprzątajmy las', której celem jest 

podnoszenie świadomości oraz wiedzy dzieci w zakresie ochrony środowiska - opis przedmiotu 

zamówienia wskazuje na grę zawierającą min. 6 plansz przedstawiających różne środowiska: 

ogród, wieś, jezioro, rzekę, morze i ocean oraz pasujące do nich kartoniki ze zwierzętami, przez 

co dzieci uc2<1 się rozróżniać krajobrazy, rozpoznawać gatunki zwierząt i roślin, porównywać 

środowiska życia, wzbogacają swoje słownictwo; 

� w pozycji 12 zaoferował „Kasę sklepową ze skanerem" w zestawie z koszykiem z zakupami 

oraz wózkiem sklepowym - opis przedmiotu zamówienia wskazywał na zestaw do zabawy w 
sklep, zawierąjący poza w/w elementami dodatkowo: ladę, skaner kodów kreskowych, 

zamykaną na kluczyk kasetkę, mechaniczną wagę, terminal płatniczy z drukarką paragonów, 

imitację mikrofonu, lodówkę, zegar; 

� w pozycji 25 zaoferował lalkę, która w zestawie nie zawiera zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia akcesoriów lekarskich; 

� w pozycji 33 zaoferował drewnianą zabawkę doskonalącą m.in. umiejętność liczenia i 
poznawania kolorów - opis przedmiotu zamówienia wskazywał na makatkę pory roku z 

ruchomymi elementami na rzepy przybliżającą dzieciom funkcjonujące w przyrodzie cykle; 

� w pozycji 34 zaoferował tablicę „Zasady zdrowego żywienia" - opis przedmiotu zamówienia 

wskazywał na makatkę z naszytą piramidą żywieniową w zestawie z ruchomymi elementami 

wyposażonymi w rzepy (zestaw wykonany z pianki obszytej tkaniną welurową); 

� w pozycji 87 zaoferował 3 szt. akrylowych luster o wymiarach 25x25 cm - opis przedmiotu 

zamówienia wskazywał na zestaw min. 4 płytek podłogowych o wymiarach 40x40 cm 

� w pozycji 89 zaoferował piasek kinetyczny o wadze 2,5 kg - opis przedmiotu zamówienia 

wskazywał na wagę min. 5 kg 

� w pozycji 92 zaoferował donicę falistą z wkładem - opis przedmiotu zamówienia wskazywał na 
kolorowy piasek kinetyczny. 

dla części 2- Dostawa wyposażenia 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski 

ul. Długa 43, 33-132 Niedomice. 

Uzasadnienie: Złożona oferta odpowiada treści zapytania ofertowego uzyskała najwyższą ocenę 

zgodnie z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym. 

Ocena ofert: 

Ocena 

Ocena punktowa w 

Lp. Nazwa oferenta punktowa w kryterium Ocena łączna 

kryterium cena skrócenie czasu 

realizacji 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkól 
I. ,,CEZAS" Sp. z o.o. 50,38 40,00 90,38 

ul. Łęczy11ska 37, 20-309 Lublin 

2. 
Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

51,81 40,00 91,81 
ul. POW 25, 90-248 Lódź 

3. 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 

56,87 40,00 96,87 
ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 

Przedsiębiorstwo Handlowo-

4. 
Produkcyjne AKMA Zbigniew 

60,00 40,00 100,00 
Podstawski 
ul. Długa 43, 33-132 Niedomice 
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W części 2 zamówienia Dostawa wyposażenia nie odrzucono ofert. 

dla części 3- Dostawa wyposażenia TIK

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

Kserkom Tomasz Zmarzły 

ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów 

Uzasadnienie: Złożona oferta odpowiada treści zapytania ofertowego i uzyskała najwyższą ocenę 

zgodnie z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Ocena ofert: 

Ocena 
Ocena punktowa w 

Lp. Nazwa oferenta punktowa w kryterium Ocena łączna 
kryterium cena skrócenie czasu 

realizacji 

I. 
Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

51,03 40,00 91,03 
ul. POW 25, 90-248 Lódź 

3. 
PHU Euroserwis Joanna Grzegorczyk 

46,66 40,00 86,66 
ul. Norwida 24/16, 24-1 OO Puławy 

4. 
Kserkom Tomasz Zmarzły 

60,00 40,00 100,00 
ul. Romanowicza 32, 33-1 OO Tarnów 

5. 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 

49,00 40,00 89,00 
ul. Graniczna 46, 93-428 Lódź 

6. 
KNET SERVICES Sp. z o.o. 

47,62 40,00 87,62 
Pl. Jana Kili11skiego 2, 35-005 Rzeszów 

Odrzucono następujące oferty: 

I. Biuro-Serwis Stanisław Staniak, ul. Leonarda 1, 20-625 Lublin.

Uzasadnienie: Ofertę odrzucono na podstawie punktu I 3a zapytania ofertowego - treść oferty nie

odpowiada treści zapytania ofertowego - oferent zaoferował wyposażenie nie odpowiadające

opisowi przedmiotu zamówienia tj.:

>" w pozycji 2 zaoferował urządzenie (projektor) w zestawie ze statywem na kołach wyświetlający 

obraz na ścianie. 

Zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań funkcjonalnych i użytkowych określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia wskazywał na mobilny moduł 

interaktywny - ekran projekcyjny wyświetlający obraz, tj. integralny zestaw mobilnego, 

składanego ekranu i projektora. 

mgr /I falgor::. a Zar.oiska 
Zastępca Wójta 'miny Firkj 
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