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Bielsko Biała, 25 lutego 2019r. 
 

Nr sprawy: 2/EFS/2019/11.01.03 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Europejskie Przedszkole „FIGLARZ” S.C. Dorota Konieczna - Goworowska,  Marek Konieczny, Łukasz Konieczny 
w ramach realizowanego projektu pn.: „Otwieramy okno na świat - wyrównywanie szans, edukacja otwarta na 
inne kultury i sposoby życia” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 
11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 
z dnia 17.01.2019r. dotyczące: Zakupu, dostawy i montażu wyposażenia i pomocy dydaktycznych (część A), 
zakupu wyposażenia placu zabaw wraz z drobnymi sprzętami dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (cześć B), zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej (część C), zakupu 
wyposażenia do prowadzenia zajęć terapii mowy (część D) na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych 
miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat 
 
dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert, które złożyły: 
 
 
Część A: zakup, dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych 
 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z ceną ofertową brutto 46 987,60 zł; netto 38 289,80 zł; 
 
 
Część B: zakup wyposażenia placu zabaw wraz z drobnymi sprzętami dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 
Grupa Invest Sp. z o.o. z ceną ofertową brutto 77 605,00 zł; netto 63 093,50 zł; 
 
 
Część C: zakup sprzętu do prowadzenia zajęć integracji sensoryczne 
 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z ceną ofertową brutto 13 299,00 zł; netto 10 836,14 zł; 
 
 
Część D: zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć terapii mowy  
 
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z ceną ofertową brutto 2 748,00 zł; netto 2 256,44 zł. 
 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
Wybrane oferty spełniały wymogi formalne i uzyskały 100% w procesie oceny przy uwzględnieniu kryterium: 
cena – 100pkt/100% za poszczególne części. 
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Informacja o wyniku postępowania została opublikowana na stronie Bazy Konkurencyjności w dn. 25.02.2019r. 
oraz przesłana drogą elektroniczną do wszystkich Oferentów, którzy brali udział w niniejszym postępowaniu. 
 
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.figlarz.eu/. 
 
 
 
 
 
 Dorota Konieczna Goworowska 
 Łukasz Konieczny 
 Marek Konieczny 
 Właściciele 

http://www.figlarz.eu/

