Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. "Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA"
PS31.2401/6/2012

Białystok, 30 września 2012 r.

1) strona www.ps31b.republika.pl
2) tablica ogłoszeń w siedzibie PS Nr 31

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że
w postępowaniu na: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr
31

w

Białymstoku

w

ramach

realizacji

projektu

„Przedszkole

równych

szans

-

PRZEDSZKOLANDIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
dla części pierwszej zamówienia wpłynęły trzy oferty, w tym:

I.
Numer
oferty

Cena oferty brutto w
złotych

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy

1

Halina Gorszewska
15-795 Białystok, ul. Palmowa 22/86

2

Daily School Szkoła Języków Obcych
61-696 Poznań, ul. Serbska 14B/16

54.740,00 zł
Anita Połchowska

e-vo Rafał Mielczarek

3

49.266,00 zł

61-648 Poznań ul. Piątkowska 87D/1
Za najkorzystniejszą w części I uznano ofertę firmy

44.574,00 zł

e-vo

Rafał Mielczarek 61-648 Poznań

ul. Piątkowska 87D/1, z ceną brutto w wysokości 49.266,00 zł. Oferta tej firmy spełnia wszystkie
wymogi określone SIWZ

oraz - przy jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%, przedstawiła

najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty mieści się w kwocie jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II. dla części drugiej zamówienia wpłynęły cztery oferty, w tym:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
ARCHITEKCI SUKCESU Agata Musiałkiewicz
ul. Dębowa 5 19-300 Straduny

Przedszkole Samorządowe Nr 31
15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4
tel./fax. 85 6510981

Cena oferty brutto w
złotych
31.760,00 zł

www.ps31b.republika.pl
ps31b@wp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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2

Krystyna Dąbrowska
15-665 Białystok ul. Lniana 16/1

21.835,00 zł

3

Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Połchowska
61-696 Poznań, ul. Serbska 14B/16

23.423,00 zł

e-vo

Rafał Mielczarek
61-648 Poznań ul. Piątkowska 87D/1

4

25.011,00 zł

Za najkorzystniejszą w części II uznano ofertę osoby fizycznej - Krystyny Dąbrowskiej
zam. 15-665 Białystok ul. Lniana 16/1, z ceną brutto w wysokości 21.835,00 zł Oferta tej firmy
spełnia wszystkie wymogi określone SIWZ oraz - przy jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%,
przedstawiła najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty mieści się
w kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postepowaniu.
III. dla części trzeciej zamówienia wpłynęła jedna oferta:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
STUDIO TAŃCA „TWIST” mgr Katarzyna Klim
19-795 Białystok, ul. Palmowa 4/2

1

Cena oferty brutto w
złotych
32.340,00 zł

Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą w części III. Spełnia ona wszystkie wymogi
określone SIWZ oraz - przy jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%, przedstawiła najniższą cenę
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV. Dla części czwartej zamówienia wpłynęła jedna oferta:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Kamila Kalinowska
15-197 Białystok, ul. Dolistowska 13

Cena oferty brutto w
złotych
18.480,00 zł

Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą w części IV. Spełnia ona wszystkie wymogi
określone SIWZ oraz - przy jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%, przedstawiła najniższą cenę
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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V. Dla części piątej zamówienia wpłynęła jedna oferta:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Halina Gorszewska
15-795 Białystok, ul. Palmowa 22/86

Cena oferty brutto w
złotych
840,00 zł

Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą w części V. Spełnia ona wszystkie wymogi
określone SIWZ oraz - przy jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%, przedstawiła najniższą cenę
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca, który złożył ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dziękuję za udział w postępowaniu.
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