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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Radom, 23.04.2012 
BZP.271.530.2012.AK 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz streszczenie oceny  
i porównania złożonych ofert na część I, II oraz III zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub l icznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości  n ie przekraczającej  wyrażoną w z łotych równowartość 
kwoty 200.000 € na dostawę gier  do zajęć  z  języka angielskiego (gry edukacyjne ,  gry 

p lanszowe,  gry fonetyczne)  w ramach projektu „Małymi  stópkami  w wie lki  świat –  
uruchomienie nowych oddzia łów i  zajęc ia dodatkowe d la dziec i  w radomskich 

przedszkolach w latach 2010-2013”  
 

ogłoszonego w dniu 03.04.2012r. na: tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl,  

pod numerem: 75979-2012 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późń. zm.) zawiadamiamy o:  

 
Dla części I zamówienia: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) uznano ofertę nr 2 złożoną przez następującego wykonawcę: 
 

Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK Mirosław Nowak 
ul. Ściegiennego 32 
37-464 Stalowa Wola 
z ceną: 18.879,10 brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 4 

 
2) uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 

3) lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%) i łączną 
punktację: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców 
Cena oferty 

brutto 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 

przy zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = Cb

C min

 × 100 pkt 

1 
EDUCARIUM Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 207 
85-451 Bydgoszcz 

24.372,30 zł 77,46 pkt. 

2 

Firma Handlowo – Księgarska „STAŃCZYK”  
Mirosław Nowak 
ul. Ściegiennego 32 
37-464 Stalowa Wola 

18.879,10 zł 100 pkt. 

3 

ZABAWKI PROGRESYWNE „Beata i Adam Rzeźnik” 
Adam Rzeźnik 
Majdan Sieniawski 378 
37-534 Adamówka 

19.299,29 zł 97,82 pkt. 

4 
ALWO Usługi Informatyczne Wojciech Prokopczuk 
ul. Tamka 19/23 m. 24 
00-385 Warszawa 

21.870,00 zł oferta odrzucona  
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Dla części II zamówienia: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) uznano ofertę nr 2 złożoną przez następującego wykonawcę: 

 
Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK Mirosław Nowak 
ul. Ściegiennego 32 
37-464 Stalowa Wola 
z ceną: 14.478,00 brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 4 

 
2) uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w 
oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

3) lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%) i łączną 
punktację: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców 
Cena oferty 

brutto 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 

przy zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = Cb

C min

 × 100 pkt 

1 
EDUCARIUM Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 207 
85-451 Bydgoszcz 

17.493,30 zł 77,46 pkt. 

2 

Firma Handlowo – Księgarska „STAŃCZYK”  
Mirosław Nowak 
ul. Ściegiennego 32 
37-464 Stalowa Wola 

14.478,00 zł 100 pkt. 

3 

ZABAWKI PROGRESYWNE „Beata i Adam Rzeźnik” 
Adam Rzeźnik 
Majdan Sieniawski 378 
37-534 Adamówka 

15.656,00 zł 97,82 pkt. 

4 
ALWO Usługi Informatyczne Wojciech Prokopczuk 
ul. Tamka 19/23 m. 24 
00-385 Warszawa 

17.670,00 zł oferta odrzucona  

 
Dla części III zamówienia: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) uznano ofertę nr 1 złożoną przez następującego wykonawcę: 
 

EDUCARIUM Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 207 
85-451 Bydgoszcz  
z ceną: 363,30 brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2 

 
2) uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
 

3) lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
i łączną punktację: 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców Cena oferty brutto 

Liczba punktów  
w kryterium – 
cena (100 %) 

przy 
zastosowaniu 

wzoru (zgodnie z 
pkt XX.2. SIWZ): 

C = Cb

C min

 × 
100 pkt 

1 
EDUCARIUM Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 207 
85-451 Bydgoszcz 

363,30 zł 100 pkt. 

2 

Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK  
Mirosław Nowak 
ul. Ściegiennego 32 
37-464 Stalowa Wola 

558,00 zł 65,11 pkt. 

 

 
         
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
 

              Artur Ślarzyński  
   Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 


