Protokół

Z posiedzenia komisji oceniającej złożone oferty

na wykonanie ławostołów

do ogrodu przedszkolnego

1.Komisja w składzie :
Elżbtęta T ęczar -dyrekto r prz e d s zko a ( przewo d ntc ząc a)
Lucyna Klecza - nauczycielka
Urszul a Załęska - pomo c admini stracyj no -biurowa
1

2,}głoszenie o konkursie oferl na wykonanie ławo-stołów opublikowano na stronie BiP
Nysa I tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
3.Termin i miejsce składania ofert: do dnia27.10.2015 r.do godz.I}-tej kancelaria
przedszkola
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.Liczb a zgło szony ch o fer1

5.Otwarcie ofeń nastąliło dnia 27 .I0.2015 r. o godzinie 12:30 w kancelarii przedszkola.
W dniu i o godzinie otwarcia oferl przewodniczący komisji odcąĄń:
Nazwisko,imię i adres oferenta. Proponowanącenę jednostkową ławostołu.
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.Liczb a o fer1 rozpatrywanych -3

Nr

ofeĄ

Nazwisko ,imię i adres Proponowana cena

1/10

l20l51254l8

za I sń.ławostoŁl

Rafał cembik
98-335 Pątnów

Zńęcze Małe l00
Ogrodowy Styl

850 zł

A

Załęcze

2l10/
20l5l25419

3l10/254 /10

Krzysńof Lenartowicz

1025 zł

48-200 Prudnik

Trzebna l52
ZPD Tartak

Natalia Nowak

W.Pawlik

1614

48-300 Nysa

GREIToN

uWag1

brutto

oferęnta

615

zł

Zaofęr ow ano stoĘ z drzew a brzozow ego
-konstrukcj a ławo stołu
orazpołączenie ławy ze stołem jest niepraktycme
w uzytkowaniu przez dzieci , stwarza zagrożenie

upadkiem
EsteĘka ławostołu
nie pasuie do otoczenia ogtodu przedszkolnego
Zaofęrowano stoĘ zdrewna iglastego , grubość
40 mm, zaimpregnowane Vidaronem, ławki
dostosowane do wzrostu dzieci,konstrukcja
bezpiecnta d|a dzieci
wygląd ławostołów nowoczesny , współgra z
otoczeniem ogrodu przędszkolnego.
Brak charakterystyki ofeńy,
zzńączonego zdjęcia wynika,
ze konstrukcja ławostołu
orazpołączenie ławy ze stołem jest niepraĘcane
w uzytkowan iu przez dzieci, stw arza zagrożenie
upadkiem.

a
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.W ykaz rozpatrywarlych ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert 2
Uzasadnienie wyboru oferty :Ptzy wyborze oferty komisja brała pod uwagę bezpieczeństwo
dzieci, jakośći estetykę wykonania .Wybrana oferta jest estetyczna , kolorowa ,solidna
konstrukcyjnie , bezpieczna dla dzieci. Spełnia wymogi użytkowaniaptzez dzieci .
W cenie zawar:to koszty montaz:u .
Komisja proponuje zakupió od wybranego oferenta ławostołytj.Krzysztofa Lenartowicza
48-200 Prudnik

TrzebinaI52
ZPDTartak

Inne uwagi:

Na §m protokół zakonczono i podpisano:
ElżbietaT ęczar

ĘVUlrłV,i,,łą,

Luclma

Klęcza J*rT^l} §}§r^^)-

Urszula

Zńęska Yńs"rU*

f,ko,r^)ł_

Komisja zakończyłapracę dniaL7 pńdziemika2}ll r. o godz.13: 00
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