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Informacja o wyborze oferty  
 

 
 

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 - część 2 - dostawa materiałów dydaktycznych 
 

 

Informuję, że w organizowanym w dniu 8 lutego 2019 roku zamówieniu publicznym w trybie 

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 - część 2 - dostawa 

materiałów dydaktycznych, wybrano ofertę Educarium Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 207,  

85-451 Bydgoszcz, która złożyła najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

uzyskując 100,00 punktów, w tym: cena 60,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena  

– 60%, termin dostawy 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin dostawy – 40%. 

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

1) Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o. o., ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, uzyskując 94,41 punkty, 

w tym: cena 54,41 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin dostawy 40,00 

punkty w ramach zastosowanego kryterium termin dostawy – 40%, 

2) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o., Aleja Solidarności 15,  

15-751 Białystok, uzyskując 84,08 punkty, w tym: cena 44,08 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium cena – 60%, termin dostawy 40,00 punkty w ramach zastosowanego kryterium termin 

dostawy – 40%. 
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