
         Gdynia, dnia 31.10.2019r. 

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: dostawy sprzętu i wyposażenia sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w 

Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A 

 

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający  informuje  

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania 

ofertowego. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w 

piśmie przewodnim do zapytania ofertowego tj. ceny, okresu udzielonej gwarancji: 

Do dnia 25.10.2019r. do godziny 15:00 wpłynęły oferty: 

1. LorsoSport Sp. z o.o. 

ul. Jana Pawła II 47 

15-703 Białystok 

NIP  5423344519, 

 

 Kryteria oceny ofert: 

 cena - 60%        ilość przyznanych punktów   59,88 

Okres udzielonej Gwarancji - 40%   ilość przyznanych punktów   16 

Razem 75,88 pkt. 

2. REKREACJA I SPORT 

Wojciech Rynkiewicz 

11-700 Mrągowo 

os. Mazurskie 7/13 

NIP 742-104-82-49 

Kryteria oceny ofert: 

 cena - 60%        ilość przyznanych punktów   56,15 

Okres udzielonej Gwarancji - 40%   ilość przyznanych punktów   40 

Razem 96,15 pkt. 

 



3. SK-SPORT Sp. j. 

S. Gulina; K. Łuszcz 

35-203 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 14 

NIP 8133616626 

Kryteria oceny ofert: 

 cena - 60%        ilość przyznanych punktów   45,46 

Okres udzielonej Gwarancji - 40%   ilość przyznanych punktów   16 

Razem 61,46 pkt. 

4. sportpoland.com sp. z o.o.  

Tuchom, Gdyńska 45 

80-209 Chwaszczyno 

NIP 5860005382 

Kryteria oceny ofert: 

 cena - 60%        ilość przyznanych punktów    60 

Okres udzielonej Gwarancji - 40%   ilość przyznanych punktów    40 

Razem 100 pkt. 

 

W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Wykonawców, komisja powołana przez Zamawiającego podjęła 
decyzję o wykluczeniu oferty złożonej przez PHPU LEBA – SPORT. Powodem wykluczenia jest zbyt duża 
niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 2  do zapytania 
ofertowego.   

 W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę  złożoną przez: 
  

 sportpoland.com sp. z o.o.  

 Tuchom, Gdyńska 45 

 80-209 Chwaszczyno 

 NIP 5860005382 

 

Niniejsza oferta jest ofertą mieszcząca się w szacowanych kosztach realizacji zamówienia, jest 
najkorzystniejszą ofertą  złożoną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jej treść jest zgodna  
z zapytaniem ofertowym, w związku z czym nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 
 

 


