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Referat Gospodarczy UMiG Lwówek                                

Zbigniew Jaworowicz insp. ds. zam. Publicznych                                            Lwówek dn. 2016-11-30                                     

(Komórka organizacyjna zamawiającego/ 

pracownik merytorycznie odpowiedzialny)                                                              

Znak sprawy: RG.271.00.06.2016.ZJ 

 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego 

ROZPOZNANIA CENOWEGO  

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro 

w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm.) ustawy nie stosuje się 

 

1. W celu udzielenie zamówienia w kategorii dostaw pn.: dostawa wyposażenia dla żłobka w Lwówku, które jest 

dostawą/usługą/robotą budowlaną/*przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia.  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport  i montaż w miejscu wbudowania tj. w Lwówku ul. Al. E. Sczanieckeij nr 

32:  

1) standardowych mebli – wyposażenia przedszkola, w tym meble biurowe dla administracji i personelu obsługi, 

2) standardowych mebli – wyposażenia żłobka,   

3) wyposażenia w osprzęt higieniczno – sanitarny, 

4) zabawek dla na wyposażenia żłobka, 

5) sprzętu i wyposażenia do utrzymania zewnętrznego obejścia budynku przedszkola, 

6) szczegółowe wykazy wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń  żłobka wymieniono w załącznikach do zaproszenia do 

złożenia oferty – wyceny ofertowe.  

 

2. Wartość szacunkową zamówienia ustalił Zbigniew Jaworowicz na dzień 10.11.2016r. w oparciu o zestawienia 

wyposażenia przewidywanego w dostawie z przedmiotu zamówienia przygotowane przez przyszłego użytkownika – 

dyrektora żłobka p. Irenę Nowak i wycenione na podstawie cen katalogowych, szacunkowa wartość zamówienia netto 

wynosi brutto 151 159,40zł = netto 122 893,82zł : 4,1749 = 29 436,35euro 

 

3. Kod CPV:  

przedmiot główny;  

39000000-2 – meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie …                                                                                                                                         

przedmioty dodatkowe; 

39161000-8 – meble przedszkolne, 39130000-2 – meble biurowe, 36162100-6 – pomoce dydaktyczne, 

39162000-5 – pomoce naukowe, 37520000-9 – zabawki, 39224300-1 – miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w 

gospodarstwie domowym, 39224330-0 – wiadra, 39221110-1 – naczynia, 39223000-1 – łyżki, widelce, 

39241110-7 – noże stołowe, 39221210-2 – talerze, 33141620-2 – apteczka, zestawy medyczne, 34928480-6 – pojemniki i 

kosze na odpady i śmieci, 42968300-2 – system do podawania papieru toaletowego, 39831700-3 – automatyczne dozowniki 

mydła, 39224310-4 – szczotki toaletowe.  

 

4. Dla rozpoznania cenowego i możliwości dostawy w przedmiotowym zamówieniu w zakresie poniżej 30 000 euro
*
 netto na 

podstawie Zarządzenia Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dn. 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro, § 7 zaproszono w dniu 14.11.2016r. na 

stronach internetowych zamawiającego do złożenia oferty i do udziału w postępowaniu, poprzez  rozesłanie formularza 

oferty/zapytanie ofertowe
*
 (zaproszenie do złożenia oferty) drogą: (telefoniczną, pocztową, faksem, elektroniczną, poprzez 

portal internetowy)
*
 potencjalnych Wykonawców. 

 

5. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego 

www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi, w wyznaczonym terminie  tj. dnia 22.11.2016r. do godz. 10:00 zamawiający 

otrzymał drogą pocztową dwie oferty (w załączeniu dokumentacji).  
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Lp. Nazwa zaproszonego Wykonawcy 

nazwa Wykonawcy składającego ofertę     

Cena netto Cena brutto Uwagi 

1. Nowa Szkoła Sp. z o.o.  

ul. POW 25 

90-248 Łódź  

 

105 027,78zł 128 515,00zł e-mail: przetargi@nowaszkoła.com 

e-mail: 

katarzyna.zielinska@nowaszkola.com  

tel. do kont.: 42 630 17 28 

przy otwarciu ofert była obecna 

przedstawicielka wykonawcy  

p. Hanna Skwarek 

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

ul. Graniczna 46 

93-428 Łódź 

113 964,42zł 140 123,73zł e-mail: biuro@mojebambino.pl  

tel. do kont.: 42 630 01 30 

 

6. Po przeanalizowaniu złożonych ofert Zamawiający stwierdza, że oferty spełniają wymagania postawione w zaproszeniu do 

złożenia ofert. W dniu 24.11.2016r. (czwartek) przedstawiciel dostawcy Nowa Szkoła – który złożył ofertę pretendującą do 

wyboru oferty najkorzystniejszej zaoferował listę produktów równoważnych. Produkty te nie zostały zaakceptowane przez 

zamawiającego i z tego też powodu dostawca pismem z dnia 28.11.2016r. oświadczył, że jest zmuszony do odstąpienia od 

czynności realizacji zamówienia i zawarcia umowy. Zamawiający odrzuca ofertę dostawcy  Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi 

jako nie spełniającą wymagań Zamawiającego.  

 

W związku z powyższym, zamawiający powtórzył czynność wyboru oferty najkorzystniejszej na dostawę wyposażenia dla 

żłobka w Lwówku i dokonał wyboru oferty Firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z Łodzi. 

 

Zamawiający, z uwagi na wielkość posiadanych w budżecie środków jest zmuszony zweryfikować swoje zamówienie i 

zmniejszyć zakres zamawianych artykułów do wysokości 125 052,05złotych (szczegółowy zakres rezygnacji z dostaw został 

określony przez zamawiającego w oddzielnym piśmie z dnia 30.11.2016r. skierowanym do dostawcy Moje Bambino z 

Łodzi).   

 

7.  Uzasadnienie wyboru oferty  

Na podstawie złożonych ofert i możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 oraz ustawy z dnia 22 

czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw Dz. U. z 2016r., poz. 1020) dla 

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty do 

realizacji zamówienia pn.: dostawa wyposażenia dla żłobka w Lwówku spełniającej wymagania zamawiającego i udziela 

zamówienia Dostawcy Firmie Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. 

                                                                                     

         /-/ Zbigniew Jaworowicz 

 

        ……………………………..…………………………………………….. 

                                           podpis  pracownika merytorycznie                                         

                                                                                                                                              odpowiedzialnego 

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*  

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek 

                 /-/ Piotr Długosz  

 

                 ………………………………………………………………………….. 

  
(
*

) 
niepotrzebne skreślić                                        data i podpis Kierownika zamawiającego 


