
 

 

Miejskie Przedszkole  Nr 19 w Zielonej Górze                                   Zielona Góra, 27 czerwca  2019 r. 
ul. Stefana Batorego 53  
65- 735 Zielona Góra  
 
Sprawa MP19-230-6-1/2019 
                                                                          

INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
                                       na podstawie  art. 92 ust. 2 ustawy Pzp 
 
1. Zamawiaj ący:   
    1) pełna nazwa Zamawiającego:      Miejskie Przedszkole  nr 19 w Zielonej Górze   

     2) kod, miejscowość województwo:  65-735 Zielona Góra, lubuskie  
     3) ulica, nr domu:                              Stefana Batorego 53 
     4) nr tel.                                            tel. (+48) 68 329 97 08,  
     5) e-mail:                                   mp19batorego@interia.pl                                        
 
 
2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż  221.000 euro na  
    dostaw ę pomocy dydaktycznych i zabawek do Zespołu Edukacyj nego nr 10  przy  
ul. Energetyków  7  w Zielonej Górze  ; 

      2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
      3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  
      Główny kod:  39162100-6; 
      Dodatkowe kody: 37520000-9;  
       4) rodzaj zamówienia: dostawy  
 
3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą:        
     1)  Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ; 
      2) kod, miejscowość:  93-428 Łód ź; 
     3) ulica, nr domu, nr pokoju:  Graniczna 46 ; 
     4) cena wybranej oferty z VAT:  279 660,90 zł ; 
     5) ilość punktów przyznanych w kryterium : cena-„C  ” – 60,00 pkt  ;  
     6)  ilość punktów przyznanych w kryterium :  termin dostawy – skrócenie terminu  „T” -40,00 pkt ; 
     7) łączna ilość punktów: 100,00 pkt  . 
 
 
4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
Wybrana oferta  spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.)  oraz  w 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała   najwyższą liczbę punktów  tj.  100,00 pkt  
w oparciu o kryteria  oceny ofert : cena „C”- 60,00 pkt  oraz termin dostawy – skrócenie terminu „T” -
40,00 pkt . Złożona oferta  była jedyną złożoną ofertą  w niniejszym postępowaniu.             
 
 
5. Dane o Wykonawcach, którzy zło żyli oferty: 

1) oferta  nr 2  złożona przez Wykonawcę : Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ; 
             -     kod, miejscowość: 93-428 Łódź; 

- ulica, nr domu, nr pokoju: Graniczna 46; 
- cena oferty z VAT: 279 660,90 zł; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena-„C ” – 60,00 pkt;  
- ilość punktów przyznanych w kryterium: termin dostawy – skrócenie terminu  „T” – 40,00 

pkt;             
-  łączna ilość punktów: 100,00 pkt.  

 
6. Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, że nie ustanowiono 
dynamicznego systemu zakupów, ponieważ Zamawiający nie posiada rozwiązań i środków 
technicznych – elektronicznych, które umożliwiłyby zastosowanie tego sposobu zlecenia  ww. 
dostawy.        
 
                                                                                                                                                                                                          

                                                    p.o.   Dyrektora   
                   Miejskiego Przedszkola  nr 19   w Zielonej Górze  

                                                                                                                                    
                                                                                                   Monika Świątkowska 
 


