
 

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 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

społecznej, zawodowej 
Projekt „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie 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 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

 

Postomino, data 30.01.2018 r. 

GOPS.OR.261.01.2018 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Nr zapytania ofertowego 1/18 

Na usługę polegającą na sukcesywnym dostarczaniu fabrycznie nowych materiałów 

biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                

w Postominie na potrzeby jego bieżącej działalności oraz realizację projektów: 

• „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” 

• „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie na 

sukcesywną dostawę materiałów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych przeprowadzone w trybie 

„Zapytania ofertowego” na realizacje zamówienia poniżej 30 000 euro realizowanego w oparciu o art.4 pkt. 8 w/w 

ustawy 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 3 oferty:  

 

Nazwa i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert- jedynym 

kryterium jest cena. 

cena brutto zaproponowanego 

katalogu asortymentowego 

Hurtownia OPTIM  

ul. Małopolska 26 

77-200 Miastko 

4.674,90 

RODAN Sp. z o.o. 

oddział ul. Koszalińska 5H 

76-200 Słupsk  

4.825,91 

INKSPOT 

ul. Piłsudskiego 70A 

10-450 Olsztyn 

6.901,25 

 

W wyniku porównania Ofert przeprowadzonego pisemnego rozeznania rynku potencjalnych 

wykonawców zamówienia nr 1/18 na sukcesywną dostawę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Postominie artykułów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych, w oparciu o kryterium wyboru ofert, jakim 

była cena przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Hurtownia OPTIM ul. Małopolska 26,                       

77-200 Miastko, oferującej sprzedaż i dostawę za cenę 4.674,90 zł brutto. Oferta w/w hurtowni jest 

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

nie został wykluczony z postępowania. 


