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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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że w w/w postępowaniu 

ofertę złożyli: 

1. MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź –  cena: część 4 – 11.999,60 zł, 

termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – cena: część 2 – 307.629,70 zł,  

termin wykonania zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. JB Multimedia Jerzy Bielecki, ul. Brzeska 107a, 21-500 Biała Podlaska                                            

– cena: część 1- 622.413,84 zł, termin wykonania zamówienia: 28 dni od daty podpisania umowy, 

termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4.  CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom                   

– cena: część 1 – 682.911,25 zł, termin wykonania zamówienia: 1 dzień od daty podpisania 

umowy, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR”  Sp. z o.o.,  Michałowice 169,  

49-314 Pisarzowice – cena: część 1 – 852.754,69 zł, termin wykonania zamówienia: 3 dni od daty 

podpisania umowy, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6. Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź – cena: część 2 – 322.000,00 zł, termin 

wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy, termin płatności: 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 

brutto: część 1 – 862 350,00 zł, część 2 – 440 300,00 zł, część 3 – 52 000,00zł, część 4 – 12 600,00 zł. 
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