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Dokumentacja z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartosci nieprzekraczaj^cej rownowartosc 14 000 euro

zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm) ustawy nie stosuje si?

1. W celu zamowienia

Pomocy dydaktycznych i sprzetu w ramach realizacji projektu pn. „R6wne szanse -
Lepszy start", ktore jest dostawa/ttsfaga/robotq budowlanq*, przeprowadzono
rozpoznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm)
ustawy nie stosuje sie]
Wartosc szacunkowa zamowienia w zl wynosi: 38 414,63 zl netto.

2. Dla zamowien ponizej 14 000 euro netto w dniu 08.10.201 lr. zaproszono do udziahi w
postepowaniu nizej wymienionych Wykonawcow poprzez: rozeslanie formularza
propozycji cenowej droga^ elektroniczna^ ktory stanowi integrally czesc niniejszej
dokumentacji (*).

Lp. Nazwa i ad res wykonawcy

1 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul, Gdanska 80, 90 - 613 Lodz
biuro@mojebambino.pl

2 Betzold Polska Sp. z o.o., ul. Straszynska 73/75, 60 - 479 Poznan
serwis@betzold.pl

3 Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
info@educarium.pl

4 Nowa Szkola Sp. z o.o., ul. POW 25, 90 - 248 Lodz
poczta@nowaszkola.com

5 EDUCOL, ul. Spoldzielcza 9, 83 - 110 Tczew
biuro@educol.pl

6 Novum Pomoce Edukacyjne, ul. Lomzynska 3, 12 - 100 Szczytno
pomoce@novumgrom.pl

7 „Grupa edukacyjna" SA, ul. Lodzka 308, 25 - 655 Kielce
mac@mac.pl

8 „Edukacja Polska" SA, ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa
marketing@epsa.edu.pl

Projekt pn. „R6wne szanse - Lepszy start" wspotfrnansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
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3. W terminie do dnia 12.10.201lr. do godz. 12.00 przedstawiono ponizsze propozycje:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi

1 Nowa Szkota Sp. z o.o., ul.
POW 25, 90 - 248 Lodz
poczta@nowaszkola. com

3 406,50 zl 4 190,00 zl Przedstawiona propozycja
cenowa jest niekompletna.
Propozycja zostala zlozona

na niewlasciwym
formularzu w zwiazku z

czym podlega odrzuceniu.
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-

- - -

3

_

- - -

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej:

W dniu 12.10.201 lr. do godz. 12.00 wpfynela jedna propozycja cenowa na

dostawe pomocy edukacyjnych i sprzetu w ramach realizacji projektu pn.

„R6wne szanse - Lepszy strat". Zlozona propozycja nie spetniala wymogow

formalnych, zostala zlozona na niewlasciwym formularzu, w zwiazku z czym nie

podlega uzupelnieniu. Z powodu braku waznych propozycji cenowych

wnioskuje o dokonanie dobrowolnego zamowienia.

p.o. GI6wna Ksiiflowa

mgr

Przeworno, dnia, 12.10.201 lr.

tec
i>

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

13.J&. Z&S7/7

data i podpis kiero

(*) niepotrzebne skreslic
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