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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie 31-004 pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP: 676 101
37 17, Regon 351554353 reprezentowaną przez mgr Marcina Dębskiego – Dyrektora Zespołu Szkół i
Placówek  pn.  „Centrum dla  Niewidomych  i  Słabowidzących”  w  Krakowie,  30-319  Kraków,  ul.
Tyniecka 6 działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 448/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 29.07.2020 r. 
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Gatlik
Telefon: 12 266 66 80 lub kom. 502 876 643

Postępowanie na:  "Zakup i  dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych i  ćwiczeniowych
dostępnych na rynku księgarskim dla uczniów słabowidzących"

Postępowanie  o udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  zgodnie  z  regulaminem  udzielania
zamówień o wartości  nie przekraczającej  wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty,  o której
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający  informuje,  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  na:  "Zakup  i
dostawa  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i  ćwiczeniowych  dostępnych  na  rynku
księgarskim dla uczniów słabowidzących" z terminem realizacji zamówienia do dnia: 14 dni od
podpisania umowy. 

Poniższą ofertę uznano za najkorzystniejszą. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

Bonito.pl Sp. z o.o. ul. Komandosów 1/3 32-085 Modlniczka  z ceną  9 485,04 zł (brutto).  Kwota

jest  niższa od podanej w formularzu ofertowym, z powodu konieczności jego korekty.

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

1 Bonito.pl Sp. z o.o. ul. Komandosów 1/3 32-085 
Modlniczka

NIP: 676 240 06 23

Tel. 12 210 09 02

e-mail: mateusz.osolinski@bonito.pl

Netto

9 034,21 zł

Brutto

9 485,04 zł

mailto:mateusz.osolinski@bonito.pl


Uzasadnienie  wyboru  Wykonawcy:  oferta  ww.  Wykonawcy  zosta a  uznana  zał
najkorzystniejsz  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  :  cena  100%,   najni sza  cena.ą ż
Zamawiający posiada wystarczające środki na realizację zamówienia.

Zamawiający zawiadamia iż, zgodnie z zapisami w zaproszeniu do składania ofert pkt: 
12)3 Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie
3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu ustalenia terminu
podpisania umowy.

12)4 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą.

                                                                                   ..................................................................  
           
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego lub
                                                                                                 osoby przez niego upoważnionej)
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