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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP: 676 101 37 17, 
Regon 351554353, reprezentowana 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 737/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.11.2020 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów słabowidzących, dostępnych na rynku księgarskim w ramach 
zadania: „Dotacja celowa w 2021 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego w 2021 r.” 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, którego 
wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych. 
 

Sprawdzono ofertę pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym. 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak. 

Wykonawcy, których oferty zostały wykluczone – brak. 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: 

Zakup i dostawę podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 
słabowidzących, dostępnych na rynku księgarskim ramach zadania: „Dotacja celowa w 2021 r. na wyposażenie 
szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebnie 
kształcenia specjalnego w 2021 r.” 

Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Polanglo Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa 

z ceną brutto: 18 874,86 zł 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert: cena 100%, najniższa cena. Oferowana cena nie przekracza środków przeznaczonych na 
realizację zamówienia. 

Termin wykonania zmówienia: 10.10.2021 r. 

 
 
 

………................................................... 
                                                                                                                                           (podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby przez niego upoważnionej) 
 


