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WSZYSCY	  WYKONAWCY	  

	  
	  

ZAWIADOMIENIE	  	  O	  WYBORZE	  OFERT	  	  	  
	  

Powiatowy	   Ośrodek	   Poradnictwa	   Psychologiczno	   –	   Pedagogicznego	   i	   Doradztwa	   Metodycznego	  	  
w	  Polkowicach,	   podaje	   informację	   o	  wyborze	  najkorzystniejszej	   oferty	  w	   zapytaniu	   ofertowym	  na:	  dostawę	  
urządzeń	   biurowych:	   bindownicy	   do	   oprawy	   plastikowej,	   laminatora,	   niszczarki	   oraz	   gilotyny	   do	   papieru,	  	  	  
w	   ramach	   realizacji	   projektu	   „Nowa	   jakość	   systemu	   doskonalenia	   nauczycieli	   w	   powiecie	   polkowickim”	  
współfinansowanego	  ze	  środków	  Unii	  Europejskiej	  w	  ramach	  Europejskiego	  Funduszu	  Społecznego,	  Programu	  
Operacyjnego	   Kapitał	   Ludzki,	   Priorytet	   III	   Wysoka	   jakość	   systemu	   oświaty,	   Działanie	   3.5	   Kompleksowe	  
wspomaganie	  rozwoju	  szkół.	  

	  
I. JAKO	  NAKORZYTNIEJSZĄ	  WYBRANO:	  

	  

Część	  1:	  Bindownica	  do	  oprawy	  plastikowej:	  	  
Ofertę	  nr	  3	  
Nazwa:	  Noviko	  Sp.	  z	  o.	  o.	  	  
Adres:	  ul.	  Polna	  24,	  59-‐300	  Lubin;	  
Cena	  oferty:	  233,70	  zł.	  (słownie:	  dwieście	  trzydzieści	  trzy	  złote	  70/100).	  
Złożona	  oferta	  spełnia	  wymagania	  Zamawiającego.	  Oferta	  otrzymała	  100	  pkt.	  	  
	  
Pozostałe	  oferty	  otrzymały:	  	  

1) Oferta	  nr	  2:	  ALEGRA	  M.J.	  Usiatycka,	  Hurtownia	  art.	  biurowych	  	   i	  papierniczych,	   	  ul.	  Gen.	  Andersa	  31,	  
59-‐220	  Legnica	  –	  82,61	  pkt.	  

2) Oferta	  nr	  4:	  „BIUREX”	  Renata	  Duś,	  ul.	  Kolejowa	  9A,	  59-‐300	  Lubin	  –	  76	  pkt.	  
3) Oferta	  nr	  5:	  „BIUROSERWIS”	  Zbigniew	  Garczyk,	  ul.	  Ścinawska	  11,	  59-‐300	  Lubin	  	  –	  62,79	  pkt.	  	  
4) Oferta	  nr	  6:	  „PARTNER	  W	  BIURZE”	  Sp.	  z	  o.	  o.,	  ul.	  Ogrodowa	  5,	  41-‐803	  Zabrze	  –	  98,65	  pkt.	  

	  
Część	  2:	  Laminator:	  
Ofertę	  nr	  3	  
Nazwa:	  Noviko	  Sp.	  z	  o.	  o.	  	  
Adres:	  ul.	  Polna	  24,	  59-‐300	  Lubin;	  
Cena	  oferty:	  137,76	  zł.	  (słownie:	  sto	  trzydzieści	  siedem	  złotych	  76/100).	  
Złożona	  oferta	  spełnia	  wymagania	  Zamawiającego.	  Oferta	  otrzymała	  100	  pkt.	  	  
	  
Pozostałe	  oferty	  otrzymały:	  	  

1) Oferta	  nr	  1:	  DRAGON	  Sandra	  Szymczak,	  ul.	  Osiedlowa	  13B/1,	  41-‐710	  Ruda	  Śląska	  –	  6,19	  pkt.	  
2) Oferta	  nr	  2:	  ALEGRA	  M.J.	  Usiatycka,	  Hurtownia	  art.	  biurowych	  	   i	  papierniczych,	   	  ul.	  Gen.	  Andersa	  31,	  

59-‐220	  Legnica	  –	  82,96	  pkt.	  	  
3) Oferta	  nr	  4:	  „BIUREX”	  Renata	  Duś,	  ul.	  Kolejowa	  9A,	  59-‐300	  Lubin	  –	  93,33	  pkt.	  
4) Oferta	  nr	  5:	  „BIUROSERWIS”	  Zbigniew	  Garczyk,	  ul.	  Ścinawska	  11,	  59-‐300	  Lubin	  	  	  –	  40,29	  pkt.	  	  
5)	  Oferta	  nr	  6:	  „PARTNER	  W	  BIURZE”	  Sp.	  z	  o.	  o.,	  ul.	  Ogrodowa	  5,	  41-‐803	  Zabrze	  	  –	  99,69	  pkt.	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  

Projekt	  „Nowa	  jakość	  systemu	  doskonalenia	  nauczycieli	  w	  powiecie	  polkowickim”	  
współfinansowany	  ze	  środków	  Unii	  Europejskiej	  w	  ramach	  Europejskiego	  Funduszu	  Społecznego.	  

	  
	  

	  
Powiatowy	  Ośrodek	  Poradnictwa	  Psychologiczno-‐Pedagogicznego	  i	  Doradztwa	  Metodycznego	  w	  Polkowicach	  

ul.	  Targowa	  1,	  59-‐100	  Polkowice,	  www.polkowice.edu.pl,	  e-‐mail:	  biuroprojektu@polkowice.edu.pl,	  tel.	  76	  746	  15	  70	  

Część	  3:	  Niszczarka:	  
Ofertę	  nr	  4	  
Nazwa:	  „BIUREX”	  Renata	  Duś	  	  
Adres:	  ul.	  Kolejowa	  9A,	  59-‐300	  Lubin;	  
Cena	  oferty:	  377,61	  zł.	  (słownie:	  trzysta	  siedemdziesiąt	  siedem	  złotych	  61/100).	  
Złożona	  oferta	  spełnia	  wymagania	  Zamawiającego.	  Oferta	  otrzymała	  100	  pkt.	  	  
	  
Pozostałe	  oferty	  otrzymały:	  	  

1) Oferta	  nr	  1:	  DRAGON	  Sandra	  Szymczak,	  ul.	  Osiedlowa	  13B/1,	  41-‐710	  Ruda	  Śląska	  –	  26,34	  pkt.	  
2) Oferta	  nr	  2:	  ALEGRA	  M.J.	  Usiatycka,	  Hurtownia	  art.	  biurowych	  	  i	  papierniczych,	  	  	  	  ul.	  Gen.	  Andersa	  31,	  

59-‐220	  Legnica	  –	  64,63	  pkt.	  	  
3) Oferta	  nr	  3:	  Noviko	  Sp.	  z	  o.	  o.,	  ul.	  Polna	  24,	  59-‐300	  Lubin	  –	  91,64	  pkt.	  	  
4) Oferta	  nr	  5:	  „BIUROSERWIS”	  Zbigniew	  Garczyk,	  ul.	  Ścinawska	  11,	  59-‐300	  Lubin	  	  	  –	  69,38	  pkt.	  
5)	  Oferta	  nr	  6:	  „PARTNER	  W	  BIURZE”	  Sp.	  z	  o.	  o.,	  ul.	  Ogrodowa	  5,	  41-‐803	  Zabrze	  –	  81,98	  pkt.	  	  

	  
Część	  4:	  Gilotyna	  do	  papieru:	  
Ofertę	  nr	  1	  
Nazwa:	  DRAGON	  Sandra	  Szymczak	  	  
Adres:	  ul.	  Osiedlowa	  13B/1,	  41-‐710	  Ruda	  Śląska	  
Cena	  oferty:	  836,28	  zł.	  (słownie:	  osiemset	  trzydzieści	  sześć	  złotych	  28/100)	  	  
Złożona	  oferta	  spełnia	  wymagania	  Zamawiającego.	  Oferta	  otrzymała	  100	  pkt.	  	  
	  
Pozostałe	  oferty	  otrzymały:	  	  

1) Oferta	  nr	  2:	  ALEGRA	  M.J.	  Usiatycka,	  Hurtownia	  art.	  biurowych	  	   i	  papierniczych	  ,	  ul.	  Gen.	  Andersa	  31,	  
59-‐220	  Legnica	  –	  64,75	  pkt.	  

2) Oferta	  nr	  3:	  Noviko	  Sp.	  z	  o.	  o.,	  ul.	  Polna	  24,	  59-‐300	  Lubin	  –	  73,58	  pkt.	  
3) Oferta	  nr	  4:	  „BIUREX”	  Renata	  Duś,	  ul.	  Kolejowa	  9A,	  59-‐300	  Lubin	  –	  70,82	  pkt.	  
4) Oferta	  nr	  5:	  „BIUROSERWIS”	  Zbigniew	  Garczyk,	  ul.	  Ścinawska	  11,	  59-‐300	  Lubin	  	  	  –	  63,45	  pkt.	  
5) Oferta	  nr	  6:	  „PARTNER	  W	  BIURZE”	  Sp.	  z	  o.	  o.,	  ul.	  Ogrodowa	  5,	  41-‐803	  Zabrze	  –	  71,48	  pkt.	  	  

	  
II. OFERTY	  ODRZUCONE:	  	  
	  
Oferta	   nr	   1	   :	   DRAGON	   Sandra	   Szymczak,	   ul.	   Osiedlowa	   13B/1,	   	   41-‐710	   Ruda	   Śląska	   na	   część	   1:	  Bindownica	  	  
do	  oprawy	  plastikowej.	  
	  

Uzasadnienie:	  
Ww.	   oferta	   nie	   spełnia	  wymagań	   Zamawiającego	   określonych	  w	   zapytaniu	   ofertowym	   	   z	   dnia	   17.09.2013	   r.	  	  	  
w	   zakresie:	   Zamawiający	   wymagał,	   aby	   bindownica	   posiadała	   metalowy	   mechanizm.	   Wykonawca	  	  
	  w	  udzielonych	  w	  dniu	  01.10.2013	  r.	  wyjaśnieniach	  nie	  potwierdził	  spełniania	  ww.	  warunku.	  

	  
	  
Dyrektor	  POPPPiDM	  w	  Polkowicach	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Renata	  Czapczyńska	  
	  	  	  	  Polkowice,	  dnia	  07.10.2013	  r.	  
………………….…………………………………	  
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