
 

 

Kolbuszowa, dnia 12.07.2019 

 

 

Informacja o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego 

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, ul. Jana Pawła II 19, 36-

100 Kolbuszowa, NIP 8141565949, REGON 181128567. 

Zapytanie ofertowe 2/2019 z dnia 02.07.2019 roku 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  

w  aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia placu zabaw do Żłobka „Słoneczny 

Zakątek” w Kolbuszowej, która obejmuje urządzenia zabawowe oraz bezpieczną 

nawierzchnię, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa 

VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:  

- I część zamówienia obejmuje dostawę urządzeń zabawowo – rekreacyjnych na plac zabaw 

- II część zamówienia obejmuje dostawę bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: 

 

1. Oferta nr 1 – BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zwycięstwa 276, 75-653 

Koszalin, cena oferty za: 

-  I część zamówienia wynosi 25 734,68 zł.  

2. Oferta nr 2 – „Prometeusz” Cezary Wojciech Krakowski, ul. Grota Roweckiego 8a, 

lok. 203, 95-200 Pabianice, cena oferty za: 

  – I część zamówienia wynosi 28 720,50 zł. 

- II część zamówienia wynosi 64 575,00 zł. 



3. Oferta nr 3 – Argon Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl, 

cena oferty za: 

- I część zamówienia wynosi 30 399,45 zł. 

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

- cena 100 % 

 

 

Za najkorzystniejsze uznane zostały następujące oferty:  

 

a. Na wykonanie części I przedmiotu zamówienia oferta złożona przez BUGLO Place Zabaw 

Sp. z o.o. Sp.k., ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin. Oferta uzyskała największą liczbę 

punktów, stanowiącą sumę punktów w wymaganym kryterium – cena. 

 

b. Na wykonanie części II przedmiotu zamówienia oferta złożona przez „Prometeusz” Cezary 

Wojciech Krakowski, ul. Grota Roweckiego 8a, lok. 203, 95-200 Pabianice. Oferta uzyskała 

najwiekszą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów w wymaganych kryterium – cena.  

 

Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożyli 

najkorzystniejsze oferty na wskazane części przedmiotu zamówienia. 

 

 

Dyrektor Przedszkola  

Ewelina Mokrzycka 

 


