
 

 

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Gmina Miasto Szczecin 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie 

woj. zachodniopomorskie 

ul. Śląska 54, 70 – 430 Szczecin 

www.zespolzlobkow.szczecin.pl 

 

Szczecin, dnia 08 sierpnia 2019 r. 

 

Znak sprawy: ZŻM/17/2019 

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Zakup, dostawa i montaż doposażenia przestrzeni dydaktyczno opiekuńczej i wypoczynkowej 

do dwóch publicznych żłobków na terenie Szczecina, w ramach rządowego programu „Maluch plus 2019”, w 

podziale na dwie części”  

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w każdej części zamówienia 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: 

 

 
Część I 

 

Oferta nr 1  

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. 

Ul. Graniczna 46 

93-428 Łódź  

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz. 

http://www.zespolzlobkow.szczecin.pl/


 

 

  

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba uzyskanych 

punktów  

(kryterium cena - 60%) 

Liczba uzyskanych punktów  

(kryterium wysokość kary 

umownej w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie 

gwarancji bądź rękojmi) 

Liczba uzyskanych 

punktów  

(kryterium okres gwarancji 

i rękojmi) 

Łączna punktacja 

1 

Moje Bambino Sp. z o.o. sp.k. 

ul. Graniczna 4 

93-428 Łódź 

60 30 10 100 

 

Część II 

 

Oferta nr 1 

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. 

Ul. Graniczna 46 

93-428 Łódź  

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz. 

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba uzyskanych 

punktów  

(kryterium cena - 60%) 

Liczba uzyskanych punktów  

(kryterium wysokość kary 

umownej w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie 

gwarancji bądź rękojmi) 

Liczba uzyskanych 

punktów  

(kryterium okres gwarancji 

i rękojmi – 20%) 

Łączna punktacja 

1 

Moje Bambino Sp. z o.o. sp.k. 

ul. Graniczna 4 

93-428 Łódź 

60 30 10 100 

 


