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Znak sprawy: AP.271.2.2018                                                                                

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot 

określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

/ t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm/ 

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla 

potrzeb realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn: „Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków” 

 

Zadanie 1 

1. Dostawa zabawek dla dwóch Punktów Przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie dla potrzeb 

realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn: „Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków” 

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia:  

3150,00 zł netto /4,1749 = tj. 754,51 EURO** 

1. Rodzaj przeprowadzonej procedury i sposób upublicznienia zapytania ofertowego: Zapytanie 

ofertowe 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do ……-….. wykonawcy/ów pismem znak ……………-….……….….,  

z dnia ……………….. za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą)* 

1. ……………………………………………………………….…………………  
                                /nazwa i adres wykonawcy/, 

Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej – Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Fałków oraz tablicy ogłoszeń w dniu 11.06.2018r 

4. Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2018 do godz.12.00 wpłynęły za pośrednictwem 

(faksem, e-mailem, pocztą)*, następujące oferty zgodnie z datą i godziną wpływu: 

 

 

 

 

 

 

5. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

  

6. Informacja o wagach punktowych kryteriów oceny ofert i otrzymanych punktach 

 

 

 

 

 

 

Lp 

Nazwa Wykonawcy Oferowana 

cena  

brutto  

Data i godzina 

wpływu 

1 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K,  
ul.Graniczna 46,  93-428 Łódź 

3134,69 zł 
19.06.2018, 

g.08.16 

Lp 
Nazwa Wykonawcy Spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu 

1 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K,  

ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź 
Spełnia / nie spełnia 

Lp Nazwa Wykonawcy Kryterium oceny ofert 
Liczba otrzymanych 

punktów 

1 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K, 

ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź 
Cena – 100pkt 

3134,69 /3134,69 x 

100 =  100,00 pkt 
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7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

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

Cena brutto – 3134,69 zł 

Liczba otrzymanych pkt – 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo ofertę, 

uzyskując tym samym najkorzystniejszą liczbę punktów 

 

Zadanie 2 

 

1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla dwóch Punktów Przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie dla 

potrzeb realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn: „Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków”. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia:  

6055,00 zł netto /4,1749 = tj. 1450,33 EURO** 

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury i sposób upublicznienia zapytania ofertowego: Zapytanie 

ofertowe 

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do ……-….. wykonawcy/ów pismem znak ……………-….……….….,  

z dnia ……………….. za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą)* 

2. ……………………………………………………………….…………………  

                                /nazwa i adres wykonawcy/, 

Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Fałków oraz tablicy ogłoszeń w dniu 11.06.2018r 

 

4.Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2018 do godz.12.00 wpłynęły za pośrednictwem 

(faksem, e-mailem, pocztą)*, następujące oferty zgodnie z datą i godziną wpływu: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa Wykonawcy 
Oferowana cena 

brutto 

Data i 
godzina 
wpływu 

1 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K,  

ul.Graniczna 46,  93-428 Łódź 
5094,51 zł 

19.06.2018, 

g.08.16 

Lp 
Nazwa Wykonawcy Spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu 

1 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K,   

ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź 
Spełnia / nie spełnia 
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6. Informacja o wagach punktowych kryteriów oceny ofert i otrzymanych punktach 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

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

Cena brutto – 5094,51 zł 

Liczba otrzymanych pkt – 100,00 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo ofertę, 

uzyskując tym samym najkorzystniejszą liczbę punktów 

 

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie 

Paweł Pękala 

………………………….………………………………  
                         (podpis) 

Zatwierdzam wybór wykonawcy 

 

 

Fałków, dn. 19.06.2018 Zdzisław Skiba – Zastępca Wójta Gminy 

/data,  podpis i pieczęć 

kierownika  Zamawiającego/ 

 

 

 

Lp Nazwa Wykonawcy Kryterium oceny ofert 
Liczba otrzymanych 

pkt 

1 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K, 

ul.Graniczna 46, 93-428 Łódź 
Cena – 100pkt 

5094,51 /5094,51 x 

100 = 100,00 pkt 


