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Informacja o wyborze oferty  

 
 

Informuję, że w organizowanym w dniu 23 kwietnia 2019 roku zamówieniu 

publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia 2 Szkół 

Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach 

projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” 

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 – dostawa pomocy dydaktycznych, wybrano 

ofertę Nowej Szkoły Sp. z o. o., ul. POW 25, 90-248 Łódź, która złożyła najkorzystniejszą 

ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 80,00 punktów, w tym: cena 60,00 

punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin dostawy 20,00 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium termin dostawy – 40%. 

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

1. Educarium Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, uzyskując 74,47 punkty, 

w tym: cena 46,47 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

termin dostawy 28,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin dostawy – 

40%. 

2. PPHU CHEC, ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska, uzyskując 50,47 punktów,  

w tym: cena 37,14 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  



  

termin dostawy 13,33 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin dostawy – 

40%. 

3. Tesora, Marzena Paczyńska, ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko - Biała, uzyskując 

70,58 punktów, w tym: cena 42,58 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

60%, termin dostawy 28,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin dostawy 

– 40%. 

4. Grupa Invest Sp. z o. o., Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk, uzyskując 76,91 punktów,  

w tym: cena 36,91 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

termin dostawy 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin dostawy – 

40%. 
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