
 

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 
Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 
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Postomino, dnia 12.04.2021 r. 

GOPS.OR.261.05.2021 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Nr zapytania ofertowego 5/2021 

na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – 

Programu Aktywności Lokalnej – zakup odzieży 

 

w ramach realizowanego projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób  

i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zawiadamia, że w postępowaniu 

o zamówienie na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – 

Programu Aktywności Lokalnej – zakup odzieży przeprowadzone w trybie „Zapytania ofertowego” na 

realizacje zamówienia poniżej 130 000 złotych realizowanego w oparciu o art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)  oraz  

zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2017 z 7 lipca 2017 roku  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Postominie w sprawie określenia ramowych procedur udzielania zamówień publicznych 

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dokonano wybory najkorzystniejszej oferty. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert:  

 

Nazwa i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert- jedynym 

kryterium jest cena. 

cena brutto zaproponowanego 

katalogu asortymentowego 

Zakład Produkcji Pościeli „ŚWIT” Izabela Wintoniak 

ul. Błotna 5B 

65-133 Zielona Góra 

10.090,00 zł. 

P.P.H.U „MAKLER” Marek Kapyszewski ZPCHR 

 ul. Polna 19a 

62-510 Konin 

16.247,07 zł. 

Reflect Group Szymon Frieske  

ul. Naramowiecka 266C 

61-601 Poznań  

28.472,68 zł. 

Agencja Reklamowa HAFTKOM Ewa Sadowska 

Karolina Sadowska s.c. 

ul. Kosynierów 47a 

75-232 Koszalin 

20.213,96 zł. 

Lispol Plus s.c. Piotr Lisiecki, Danuta Tucholska 

ul. Brukowa 6/8 

91-341 Łódź 

21.550,00 zł. 
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W wyniku porównania Ofert przeprowadzonego pisemnego rozeznania rynku oraz umieszczenia 

zapytania w Bazie Konkurencyjności potencjalnych wykonawców zamówienia nr 5/2021 na zakup 

materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – Programu Aktywności 

Lokalnej – zakup odzieży, w oparciu o kryterium wyboru ofert, jakim była cena przedmiotowe 

zamówienie zostało udzielone firmie Zakład Produkcji Pościeli „ŚWIT” Izabela Wintoniak, ul. Błotna 

5B, 65-133 Zielona Góra, oferującej sprzedaż i dostawę za cenę 10.090,00 zł brutto. Oferta w/w firmy 

jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym. Żaden 

z wykonawców nie został wykluczony z postępowania. 


