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Informacja z otwarcia ofert  

  

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 postępowaniu 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, ofertę złożyli: 

1) Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – cena: 2.207,73 zł,  

termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy, warunki płatności 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2) Educarium Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – cena: 1.560,00 zł,  

termin dostawy 3 dni od daty podpisania umowy, warunki płatności 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3) Grupa MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce – cena: 927,00 zł,  termin dostawy  

7 dni od daty podpisania umowy, warunki płatności 14 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 



  

4) AstroClassic Renata Niedbałowska, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 39-400 Tarnobrzeg – 

cena: 811,80 zł,  termin dostawy 2 dni od daty podpisania umowy, warunki płatności  

14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5) Nowa Szkoła Sp. z o. o., ul. POW 25, 90-248 Łódź – cena: 774,00 zł,  termin dostawy  

3 dni od daty podpisania umowy, warunki płatności 14 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

 Ponadto Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

kwotę brutto: 11.140,17 zł. 

 

 
 

KK/KK 

 

 

 

 

 

 


