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Olsztyn, dn. 12.11.2019 r. 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności nr ZO/6/2019 z dnia 31.10.2019 r 
określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 
22.08.2019r. na dostawę wyposażenia do kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych wraz z 
montażem w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ 
ŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy, 
Działanie 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 
3 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 Zamawiający informuje, że w dniu 12.11.2019r dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia na dostawę wyposażenia do kuchni oraz kuchennych pomieszczeń magazynowych wraz z 
montażem w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM 
PRZEZ ŚWIAT!"  RPWM.10.04.00-28-0022/18. Postępowanie znak ZO/6/2019 prowadzone w trybie zasady 
konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.  

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: 

1. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215007 

2. https://smieszek.olsztyn.pl/zapytania-ofertowe.html 

 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 7 ofert. 

 

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu ZO/6/2019: 
Oferty nr 6 złożonej przez PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn.  
 
Wybrana oferta zawiera cenę ryczałtową brutto tj. 85 731 zł, oferowany gwarancji - 25 miesięcy.  
Oferta nr 6 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt.  
Oferta w kryterium cena (90%) - uzyskała: 90,00 pkt, w kryterium okres gwarancji i rękojmi (10%) – 10 pkt.  
 
 


