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Ełk, dnia 31 lipca 2019 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY 
 

POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

zapytanie ofertowe nr 01/07/2019/DOS 
pn. 

„Wyposażenie pomieszczeń przedszkola w meble i wyposażenie przedszkolne”  
 
  

dotyczy projektu pn.  
„Modern Kids – przedszkole językowe” 

realizowanego na mocy umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0233/17-00  
zawartej w dniu 1 sierpnia 2018 r. w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje  

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja  
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
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  pieczęć Zamawiającego 

 

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY 
 
Część ogólna 
 

1.  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

1.1. Nazwa i adresy 

Ewelina Rutkowska 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 

Modernschool Szkoła językowa Ewelina Rutkowska 

ul. Tuwima 18 lok. 1, 19-300 Ełk 

e.serafin04@wp.pl 

www.modern-school.pl  

Osoba do kontaktów: Edyta Klepacka  

Tel.: 535536746 

e-mail: edytaklepacka@modern-school.pl 

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę i montaż mebli do sal przedszkolnych  oraz 
mebli i wyposażenia przedszkolnego do szatni i kącika sypialnianego w przedszkolu położonym w Grajewie 
przy ul. Wojska Polskiego 50. 

2.3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania (dwie części).  

 

Zadanie pierwsze obejmuje dostawę i montaż następujących mebli do sal przedszkolnych: 

1. Stolików przedszkolnych Rozmiar 1 (4 sztuki) 

2. Stolików przedszkolnych Rozmiar 2 (4 sztuki) 

3. Krzesełek przedszkolnych Rozmiar 1 (20 sztuk) 

4. Krzesełek przedszkolnych Rozmiar 2 (20 sztuk) 

5. Zestawów szafek obejmujących szafki indywidualne, na materiały dydaktyczne i do kącika zabawowego 

(2 zestawy) 

6. Osłon na grzejniki (8 sztuk) 

7. Biurek dla nauczycieli (2 sztuki) 

 

Zadanie drugie obejmuje dostawę i montaż następujących mebli i wyposażenia do szatni i kącika 

sypialnianego: 

 

1. Szafy na pościel (1 sztuka) 

2. Leżaków (40 sztuk) 

3. Zestawu pościeli (40 sztuk) 

4. Mebli do szatni (1 zestaw) 

http://www.modern-school.pl/
mailto:edytaklepacka@modern-school.pl


 

Strona 3 z 6 
 

3.  INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 

3.1. Tryb prowadzonego postępowania 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 

6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3.2. Tytuł / nazwa zamówienia 

„Wyposażenie pomieszczeń przedszkola w meble i wyposażenie przedszkolne” 

3.3. Numer zapytania ofertowego 

01/07/2019/DOS 

3.4. Termin składania ofert 

Data:  od 18.07.2019 roku  
            do 26.07.2019 roku do godz. 10:00:00  
 

3.5. Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należało złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczyła się data wpływu do Zamawiającego) 

lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona nazwą oferenta i numerem 

zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta.  

3.6. Warunki otwarcia ofert 

Data: 26.07.2019 roku, godz. 10.00 

Miejsce: ul. Tuwima 18 lok. 1, 19 – 300 Ełk 

4. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019/DOS 
 
ZADANIE 1: 

 
L
p. 

 
Numer wewnętrzny 

nadany ofercie 
i data wpływu oferty  

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Cena netto 

 
Cena 

brutto  

 
Okres 

wydłużonej 
gwarancji 

 
1. 

 
01/07/2019 

 
26.07.2019 
Godz. 9.00 

 
 

 
XYSTUDIO spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Walecznych 8/2, 03 – 916 Warszawa 
NIP: 1132892510 

 

 
31084,32 

 
 

 
38233,72 

 
6 miesięcy 

 
5. KARTA OCENY ZŁOŻONEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTY 

 

 

Numer wewnętrzny nadany 

ofercie: 01/07/2019 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

XYSTUDIO sp. z o.o. 

ul. Walecznych 8/2, 03-916 Warszawa 

NIP: 1132892510 

 

 

1. Ocena warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. 9 zapytania ofertowego): 

Zamawiający nie stawiał warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu 

każdego wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu. 

 

2. Informacja dot. wykluczeń z udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. 10  zapytania ofertowego) 

Wykonawca wykluczony z 

postępowania (TAK/NIE) 

Uzasadnienie 
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NIE 

 

 

Podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do oferty Wykonawcy. 

 

3. Ocena oferty (zgodnie z pkt. 17. zapytania ofertowego) 

 

Kryterium Oferta wykonawcy  Ocena (liczba pkt.) Uzasadnienie 

Cena oferty 31084,32 zł netto 

38233,72 zł brutto  
60 Ilość pkt. określona zgodnie ze wzorem 

wskazanym w zapytaniu ofertowym 

Okres gwarancji Miesięcy: 6 40 Jw. 

RAZEM 100  

 

4. Informacja o niezgodności treści oferty z zapytaniem ofertowym  

 

 

Nie stwierdzono niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego  

 

 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE DOTYCZĄCE OFERTY  

 

 

Oferta była zgodna z wymaganiami określonymi treścią zapytania ofertowego.  

 

 

 

ZADANIE 2: 

 

 
L
p. 

 
Numer wewnętrzny 

nadany ofercie 
i data wpływu oferty  

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
Cena netto 

 
Cena brutto  

 
Okres 

wydłużonej 
gwarancji 

 
1. 

 
02/07/2019 

 
24.07.2019 

Godz.  10:15 
 
 

NOVUM spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 
ul. Chrobrego 1, 12 -100 Szczytno 
NIP: 7451347179 

 

 
12.268,84 zł 

 
 

 
15.090,67 zł 

 
12 miesięcy 

 
5. KARTA OCENY ZŁOŻONEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTY 

 

 

Numer wewnętrzny nadany 

ofercie: 02/07/2019 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

NOVUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

ul. Chrobrego 1 

12 – 100 Szczytno 

NIP: 7451347179 

 

 

1. Ocena warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. 9 zapytania ofertowego): 

Zamawiający nie stawiał warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu 

każdego wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu. 
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2. Informacja dot. wykluczeń z udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. 10  zapytania ofertowego) 

 

Wykonawca wykluczony z 

postępowania (TAK/NIE) 

Uzasadnienie 

 

NIE 

 

 

Podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do oferty Wykonawcy. 

 

3. Ocena oferty (zgodnie z pkt. 17. zapytania ofertowego) 

 

Kryterium Oferta wykonawcy  Ocena (liczba pkt.) Uzasadnienie 

Cena oferty 12.268,84 zł netto  

15.090,67 zł brutto  
60 Ilość pkt. określona zgodnie ze wzorem 

wskazanym w zapytaniu ofertowym 

Okres gwarancji Miesięcy: 12 40 Jw. 

RAZEM 100  

 

4. Informacja o niezgodności treści oferty z zapytaniem ofertowym  

 

 

Nie stwierdzono niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego  

 

 

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE DOTYCZĄCE OFERTY  

 

 

Oferta była zgodna z wymaganiami określonymi treścią zapytania ofertowego.  

 

 

 

 

6. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie powyższej oceny najkorzystniejsza:  

 

ZADANIE 1: 

 

Numer wewnętrzy nadany ofercie:        01/07/2019 

Nazwa Wykonawcy:   

 

XYSTUDIO sp. z o.o. 

ul. Walecznych 8/2, 03-916 Warszawa 

NIP: 1132892510 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Największą ilość punktów zdobyta według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym nr 01/07/2019/DOS 

Cena oferty:   31084,32 zł netto 
38233,72 zł brutto 

Wydłużony okres gwarancji:  6 (słownie: sześć) miesięcy 
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ZADANIE 2: 

 

Numer wewnętrzy nadany ofercie:        02/07/2019 

Nazwa Wykonawcy:   

 

NOVUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

ul. Chrobrego 1 

12 – 100 Szczytno 

NIP: 7451347179 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Największą ilość punktów zdobyta według kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym nr 01/07/2019/DOS 

Cena oferty:   12.268,84 zł netto  
15.090,67 zł brutto 

 
Wydłużony okres gwarancji:  12 (słownie: dwanaście) miesięcy 

 

 

 

Złożone oferty nr 01/07/2019 (Zadanie 1) i 01/07/2019 (Zadanie 2) były jedynymi przedłożonymi w ramach 

przeprowadzonego postępowania. Każdy z oferentów spełnił wymagane kryteria postępowania, nie podlegał 

wykluczeniom. Każda z ofert zdobyła tym samym największą ilość punktów w ramach poszczególnych zadań 

(części).  

 

6. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona poprzez: 
• Publikację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
• Publikację na stronie internetowej Zamawiającego 
• Umieszczenie w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym 
 
7. ZAŁĄCZNIKI 

• Protokół otwarcia ofert z dnia 26.07.2019r.  
• potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
• oferta 01/07/2019 i 02/07/2019  
• oświadczenia członków komisji dokonującej wyboru najkorzystniejszej oferty o braku powiązań z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty 
• oświadczenie beneficjenta o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty 

 

 

 

Ełk, dnia 31 lipca 2019 roku    

 

 

Ewelina Rutkowska  – Przewodniczący Komisji  

 

Edyta Klepacka – Członek Komisji  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

