
         Gdynia, dnia 31.10.2019r. 

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy:  dostawy wraz z montażem mebli do trzech sal lekcyjnych przeznaczonych dla klas 0-3 dla 

Szkoły Podstawowej nr 37 wchodzącej w skład Zespołu 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 28.10.2019r. do godziny 12:00 ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

1.  JT MEBEL Sp. z o.o. 

83-300 Kartuzy , ul. Gdańska 45 

    NIP 589-196-20-96 

2. ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski Spółka Jawna 

ul. Johna Baildona 24C lok. 25 

40-115 Katowice 

NIP 634-28-56-894 

3. Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

ul. POW 25 

92-248 Łódź 

NIP 725-001-33-78 

4. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Graniczna 46 

93-428 Łódź 

NIP 725-193-34-48 

5. Interplastic Roger Żółtowski 

Tuchom, ul. Gdyńska 45 

80-209 Chwaszczyno 

NIP 586-000-90-32 

 

W wyniku analizy i sprawdzenia oferty Wykonawców komisja postanowiła wykluczyć  
z postępowania następujących wykonawców: 

1. JT MEBEL Sp. z o.o.- wykonawca, w wyznaczonym terminie, na prośbę Zamawiającego nie 
przedstawił dokładnego opisu oraz zdjęć lub karty produktu oferowanych mebli. 



2. ABC Wyposażenia Majętny Bieńkowski Spółka Jawna – wykonawca nie złożył oferty zgodnie z 
treścią punktu VI- Opis sposobu przygotowania oferty zawartego w piśmie przewodnim do 
zapytania ofertowego.  

3. Nowa Szkoła Sp. z o.o.- ze względu na niezgodność złożonej oferty z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

4. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.-  ze względu na niezgodność złożonej oferty z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu  wybrano ofertę  złożoną przez: 

Interplastic Roger Żółtowski  

Kryteria oceny ofert: 

cena - 60%        ilość przyznanych punktów   60 

Okres udzielonej Gwarancji - 40%   ilość przyznanych punktów   40 

       Razem 100 pkt. 

 

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. 
 

 


