
 
 

Projekt „Zostań inżynierem. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Leśnej”   

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                            Leśna, dn. 13.02.2019r. 

 
Znak sprawy: S-15.2019.ZI.EDU 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania  

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu pisemnego na podstawie 

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Leśnej, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 19/2014 Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Leśnej z dnia 10.06.2014r. dotyczącym 

Zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Leśnej w ramach projektu pn. „Zostań inżynierem. Wsparcie 

Szkoły Podstawowej w Leśnej” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Unii Europejskiej 

środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Szkolno-Przedszkolny informuje, iż 

w dniu 08.02.2019r. o godz. 12:15 dokonano otwarcia i oceny ofert. 

 

Wyniki postępowania: 
 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert cenowych numer ZI.EDU.2019.3.  

z dnia 31.01.2019r. dot. w/w przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż otrzymał  

i zarejestrował jedną ofertę w wymaganym terminie tj. do dnia 08.02.2019r. godz. 12:00 tj.: 

 

1. Oferta nr 1:  

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa  

 

Po dokładnym przeanalizowaniu przesłanych formularzy ofertowych informujemy, iż 

wszystkie oferty są kompletne oraz zostały przygotowane zgodnie z Zaproszeniem do 

złożenia oferty cenowej w związku z tym podlegają dalszej ocenie przy uwzględnieniu 

przyjętego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.  

 

Uwzględniając powyższe informacje oraz kryterium wyboru oferty Zamawiający 

informuje, iż: 

Oferta przyjęta do realizacji: 

Oferta nr 1: 

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa  

 

Wartość oferty wybranej:  

6 780,51 zł brutto 
 

Uzasadnienie:  
Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert. Zgonie z treścią Zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej nr ZI.EDU.2019.3. z dnia 31.01.2019r. przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny (Cena – 100%). 

 

O niniejszym wyniku postępowania zostają powiadomieni mailowo Oferenci: 

1. Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa. 

 

Z poważaniem  

Anna Polak Dyrektor Zespołu 


