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Informacja z otwarcia ofert  

 

 

dot.: przetargu nieograniczonego na doposażenie 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach 

Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji  

w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

Gmina Namysłów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje,  

że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 

1) Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o. o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa – część 2 – dostawa 

materiałów dydaktycznych: cena 213.621,48 zł, termin wykonania zamówienia 14 dni od daty 

podpisania umowy, warunki płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

2) Tomasz Sobieraj, Handel-Usługi „TELETOM”, ul. Połczyńska 5, 78-300 Świdwin – część 1  

– dostawa sprzętu multimedialnego: cena 46.200,00 zł, termin wykonania zamówienia 14 dni  

od daty podpisania umowy, warunki płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, 

3) Wilanka Sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa – część 1 – dostawa sprzętu 

multimedialnego: cena 39.465,78 zł, termin wykonania zamówienia 1 dzień od daty podpisania 

umowy, warunki płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 
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4) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o., Aleja Solidarności 15,  

15-751 Białystok – część 2 – dostawa materiałów dydaktycznych: cena 263.657,02 zł, termin 

wykonania zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy, warunki płatności do 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

5) Educarium Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – część 2 – dostawa materiałów 

dydaktycznych: cena 193.716,50 zł, termin wykonania zamówienia 14 dni od daty podpisania 

umowy, warunki płatności do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 

brutto: część 1 – dostawa sprzętu multimedialnego 44.842,43 zł, część 2 – dostawa materiałów 

dydaktycznych 239.155,77 zł. 

 

 

 
 

AH/AH 


