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Strzegowo, 29.10.2019 r. 

271.28.2019  
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa zestawów materiałów 

dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 580425-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust.  2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Strzegowo informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu na dostawę zestawów materiałów dydaktycznych dla nauczycieli  

i uczniów do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawcę:  
 

Część 1 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności: matematyczno – 

przyrodniczych, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów  

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa                 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  103 800,00 zł 

Termin dostawy wynosi 21 dni od podpisania umowy.  
 

 

Część 2 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze posługiwania się językami obcymi  

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa                 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  103 800,00 zł 

Termin dostawy wynosi 21 dni od podpisania umowy.  
 

Część 3 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności korzystania z technologii 

informacyjno - komunikacyjnych (TIK), kreatywności, innowacyjności 

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa                 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  103 800,00 zł 

Termin dostawy wynosi 21 dni od podpisania umowy 

 

Część 4 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności uczenia się i krytycznego 

myślenia 

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa                 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi:  103 800,00 zł 

Termin dostawy wynosi 21 dni od podpisania umowy 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferty ocenione jako najkorzystniejsze odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo 

zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonano oceny ofert na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „cena” i „termin 

dostawy”. Wykonawca, którego oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
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Wykaz i punktacja przyznana ofertom: 
Do oceny ofert zastosowano kryteria: „cena”,  „termin dostawy”  
 

Część 3 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie - wymiana istniejących 

źródeł światła  

Numer 

oferty 

Nazwa firm,  siedziba i adres 

wykonawców 

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena” 

waga 60 % 

Liczba punktów 

w kryterium 

„termin dostawy” 

waga 40 % 

Łączna 

punktacja 

1 

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49,  

00-695 Warszawa 

60,00 20,00 80,00 

 

Część 2 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze posługiwania się językami obcymi  

Numer 

oferty 

Nazwa firm,  siedziba i adres 

wykonawców 

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena” 

waga 60 % 

Liczba punktów 

w kryterium 

„termin dostawy” 

waga 40 % 

Łączna 

punktacja 

1 

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49,  

00-695 Warszawa 

60,00 20,00 80,00 

 

Część 3 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności korzystania z technologii 

informacyjno - komunikacyjnych (TIK), kreatywności, innowacyjności 

Numer 

oferty 

Nazwa firm,  siedziba i adres 

wykonawców 

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena” 

waga 60 % 

Liczba punktów 

w kryterium 

„termin dostawy” 

waga 40 % 

Łączna 

punktacja 

1 

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49,  

00-695 Warszawa 

60,00 20,00 80,00 

 

Część 4 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności uczenia się i krytycznego 

myślenia 

Numer 

oferty 

Nazwa firm,  siedziba i adres 

wykonawców 

Liczba punktów 

w kryterium 

„cena” 

waga 60 % 

Liczba punktów 

w kryterium 

„termin dostawy” 

waga 40 % 

Łączna 

punktacja 

1 

Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49,  

00-695 Warszawa 

60,00 20,00 80,00 

 

Zamówienie nie obejmowało dopuszczenia lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo 

2. strona internetowa www.bip.strzegowo.pl 

3. a/a 
Z up.  Z-ca Wójta Gminy Strzegowo 

 

         /-/ Krzysztof Adamczyk 


