
 
ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 
Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: 

 
„Zakup wyposażenia do Klubu seniora w Święciechowie” 

 
-  otwarcie ofert odbyło się dnia 16 lipca 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
 
1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: 
 
TONIKO ANTONINA CZARNACKA  
ul. Stanisława Kazury 24/28 
02-795 WARSZAWA 
 
cena: 31 089,48 zł (brutto), 
okres gwarancji jakości: 24 miesiące, 
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 95,00 pkt 
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 2,50 pkt 
całkowita liczba przyznanych punktów: 97,50 pkt. 
 
2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie: 
 
1) Toro Joanna Jasnosz 
Breń 64a 
33-140 Lisia Góra 
 
cena: 56 893,65 zł (brutto), 
okres gwarancji jakości: 24 miesiące, 
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 51,59 pkt 
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 2,50 pkt 
całkowita liczba przyznanych punktów: 54,41 pkt. 
 
2) "DRZEWIARZ-BIS" SP. Z O.O. 
ul. Wyszyńskiego 46 a 
87-600 Lipno 
 
cena: 35 688,45 zł (brutto), 
okres gwarancji jakości: 25 miesięcy, 
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 82,76 pkt 
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 5,00 pkt 
całkowita liczba przyznanych punktów: 87,76 pkt. 
 
3) Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Paweł Kalita 
al. Tadeusza Rejtana 8 
35-310 Rzeszów 
 
cena: 86 592,00 zł (brutto), 
okres gwarancji jakości: 25 miesięcy, 



liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 34,11 pkt 
liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 5,00 pkt 
całkowita liczba przyznanych punktów: 39,11 pkt. 
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy. 
 
4.  Uzasadnienie wyboru oferty: 

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę 
złożoną przez Antoninę Czarnacką – firma TONIKO ANTONINA CZARNACKA 
Antonina Czarnacka ul. Stanisława Kartuzy 24/28, 02-795 Warszawa, która spełnia 
wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na 
podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w zapytaniu ofertowym otrzymała najwyższą 
liczbę punktów. 
 

 
Święciechowa, dnia 24.07.2020 r. 

         Zatwierdzam 
Wójt Gminy Święciechowa 
/-/ mgr inż. Marek Lorych 

  
     
 


