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Informacja o wyborze oferty  
 

 

 

                                                                                         

Informuję, że w organizowanym w dniu 2 listopada 2016 roku zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych do budowy placu 

zabaw na zieleńcu przy ul. Iwaszkiewicza w Namysłowie w ramach zadania: „Budowa placów 

zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu” oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadań: 

budowa placu zabaw w przedszkolu w Bukowie Śląskiej, doposażenie placu zabaw na gminnym 

terenie zielonym w Igłowicach, budowa placów zabaw oraz siłowni na gminnych terenach zielonych  

w Jastrzębiu, budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu wybrano ofertę APIS  

Jadwiga Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, oferując najkorzystniejszą ofertę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, uzyskując 93,54 punkty, w tym: cena 53,54 punkty w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 60% i gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium gwarancja – 40%. 

  Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 

 FIOR Sp. z o. o., ul. Odkrywców 1/3-5, 53-212 Wrocław, uzyskując 80,97 punktów, w tym: 

cena 40,97 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60% i gwarancja 40,00 punktów 

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 BUGLO Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k., ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin, uzyskując  

83,16 punkty, w tym: cena 43,16 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%  

i gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 proSYMPATYK , ul. Bacciarellego 10b/10, 51-649 Wrocław, uzyskując 57,73 punktów, w tym: 

cena 33,73 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60% i gwarancja 24,00 punkty  

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 Magic Garden Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, uzyskując 85,81 punktów,  

w tym: cena 45,81 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60% i gwarancja  

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 COMES Sokołowscy Spółka Jawna, ul. Kościuszki 128 A, 26-500 Szydłowiec, uzyskując  

87,53 punktów, w tym: cena 47,53 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%  

i gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 „SOLID – MEBEL” Marek Gałka, ul. Leśna 11/43, 07-320 Małkinia Górna, uzyskując  

74,93 punkty, w tym: cena 50,93 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%  

i gwarancja 24,00 punkty w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin, uzyskując 

92,00 punkty, w tym: cena 60,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%  

i gwarancja 32,00 punkty w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski,  

Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski, uzyskując 82,48 punkty, w tym: cena 42,48 punkty 
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w ramach zastosowanego kryterium cena – 60% i gwarancja 40,00 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 „AVIS” s.c. Ekologiczne Place Zabaw, Marek Małecki, Karina Małecka, ul. Turystyczna 106, 

20-230 Lublin, uzyskując 82,63 punkty, w tym: cena 50,63 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium cena – 60% i gwarancja 32,00 punkty w ramach zastosowanego kryterium gwarancja 

– 40%, 

 CROQUET Sp. z o. o.,  Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków, uzyskując 91,09 punktów, 

w tym: cena 51,09 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60% i gwarancja  

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 

 P.P.U. FIGLER – Henryk Figler, ul. Witosa 78, 42-603 Tarnowskie Góry, uzyskując  

87,90 punktów, w tym: cena 47,90 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%  

i gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 
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