
 

                                         Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                             
 

             
 

INFORMACJA O ZŁOZONYCH OFERTACH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO PT:  
 

„Zakup odzieży ochronnej dla 52  uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu „Nowy uczeń - 

nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” realizowanego przez 

Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   

 
1. Komisja ofertowa powołana przez dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w składzie; 

a) Paweł Sygit  
b) Aneta Biel 
c) Beata Szczepaniak  

 
        na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020 r. dokonała oceny ofert i ustaliła jak poniżej.  
 

2. Zamawiający:  Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20 
– informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do dnia składania ofert wpłynęły następujące oferty: 

 

 

 
 

LP NAZWA OFERENTA ADRES OFERENTA OFEROWANA CENA 
Brutto 

1.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-

Produkcyjne „Ala” Dariusz Całka 

10-407 Olsztyn ul. Lubelska 30 9 370,20  
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Wyżej wymienieni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, ich oferty nie podlegają odrzuceniu. W oparciu o przyjęte kryterium nr 1 (kryterium: najniższa 

cena) wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę jest: 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Ala” Dariusz Całka 10-407 Olsztyn ul. Lubelska 30 

3. Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przystępuje do oceny oferty  w/w wykonawcy pod kątem kryterium nr 2, tj.  kryterium akceptacji 

przez Zamawiającego wzorów asortymentu. 

  

Tym samym Zamawiający wzywa wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem kryterium cena, tj.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Ala” Dariusz Całka 10-407 Olsztyn ul. Lubelska 30 

 

do  dostarczenia do dnia 22 czerwca 2020 r. na swój koszt do siedziby Zamawiającego po 1 sztuce każdego asortymentu określonego w 

tabeli powyżej w celu jego akceptacji. Zamawiający informuje, że niedostarczenie wymaganego asortymentu w określonym powyżej 

terminie będzie oznaczało rezygnację wykonawcy z ubiegania się o zamówienie. 

 

4. Niniejszy protokół podlega publikacji na stronie internetowej Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach oraz zostanie przesłany drogą 

elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.  

 

 
Protokół sporządzono dnia: 16.06.2020                                                                                  Podpisy członków Komisji: 
 
 
 
 
 


