
Strzegowo, 28.10.2019 r. 

271.28.2019  

  

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP 
 

 

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 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu pn. Dostawa zestawów 

materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów, które odbyło się w dniu 28.10.2019 r.                 

o godzinie 16
00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32,  06-445 Strzegowo 

pokój Nr 9, Gmina Strzegowo zamieszcza następujące informacje: 

1) na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 422 120,00 zł, z czego: 

Część 1 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności: matematyczno – 

przyrodniczych, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów: 110 720,00 zł  

Część 2 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze posługiwania się językami obcymi: 103 

800,00 zł, 

Część 3 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności korzystania z technologii 

informacyjno - komunikacyjnych (TIK), kreatywności, innowacyjności: 103 800,00 zł, 

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

myślenia: 103 800,00 zł, 

 

2) do dnia 28.10.2019 r. do godziny 13
00

 wpłynęło: 

Część 1: 1 oferta, 

Część 2: 1 oferta, 

Część 3: 1 oferta, 

Część 4: 1 oferta. 

 

3) oferty złożyli:    

Część 1 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności: matematyczno – 

przyrodniczych, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

 (brutto) 

Termin dostawy 

 

1 
Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 
103 800,00 

21 dni od 

podpisania 

umowy 

 

Część 2 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze posługiwania się językami obcymi: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

 (brutto) 

Termin dostawy 

 

1 
Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 
103 800,00 

21 dni od 

podpisania 

umowy 

 

Część 3 Dostawa materiałów edukacyjnych w obszarze umiejętności korzystania z technologii 

informacyjno - komunikacyjnych (TIK), kreatywności, innowacyjności:  



Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

 (brutto) 

Termin dostawy 

 

1 
Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 
103 800,00 

21 dni od 

podpisania 

umowy 

 

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

myślenia: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

 (brutto) 

Termin dostawy 

 

1 
Akademia Nauki Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 
103 800,00 

21 dni od 

podpisania 

umowy 

 

4) termin wykonania zamówienia: 21 dni od podpisania umowy 

5) warunki płatności: zaakceptowano warunki płatności ustalone w projekcie umowy. 
              

 

Z up.  Z-ca Wójta Gminy Strzegowo 

 

 

             /-/ Krzysztof Adamczyk 

 


