
Nr sprawy: KG 272.02.02.2018     Kraków, 4.10.2018 
 
 

 
 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-400), pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP: 

676-101-37-17, Regon 351554353 reprezentowaną przez Agnieszkę Nawrocką – Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

przy ul. Tynieckiej 6 30-319 Kraków, działającego na podstawie Pełnomocnictwa  

Nr 258/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 14 września 2017 r. 

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Gatlik 

Telefon: 12 266 66 80 wew. 126 lub kom. 502 876 643 

 

Postępowanie na zakup i dostawę podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz 

materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego na potrzeby zadania pn.: „Dotacja celowa w 2018 roku na 

wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej złotych o 

równowartości kwoty, o której mowa w art.  4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na 

Zakup i dostawę podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów 

edukacyjnych w postaci: część 1 - druk zwykły, część 2 – druk powiększony, część 

3 – brajl 

Poniższe oferty uznano za najkorzystniejsze. Najkorzystniejszą ofertę złożył 

wykonawca: 

W części 1 – Główna Księgarnia Naukowa Wojciech Satoła Spółka Jawna, ul. 

Podwale 6, 31-118 Kraków 



W części 2 – Altix Sp. z o.o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa 

W części 3 – P.H.U. Impuls, ul. Powstanie Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak. 

Wykonawcy, których oferty zostały wykluczone – brak. 

 

Numer 

oferty 

Nazwa firmy i adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

cz. 1 

Cena brutto 

cz. 2 

Cena brutto 

cz. 3 

1 Altix Sp. z o.o., ul. 

Modlińska 246C, 03-

152 Warszawa 

Oferta nie 

wpłynęła 

38. 233,88 zł 23. 174,18 zł 

2 P.H.U. Impuls, ul. 

Powstanie 

Styczniowego 95d/2, 

20-706 Lublin 

Oferta nie 
wpłynęła 

Oferta nie 
wpłynęła 

20. 806,00 zł 

3 Główna Księgarnia 

Naukowa Wojciech 

Satoła Spółka Jawna, 

ul. Podwale 6 31-118 

Kraków 

21. 645,30 zł Oferta nie 
wpłynęła 

Oferta nie 
wpłynęła 

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: oferty ww. Wykonawców zostały uznane za 

najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny oferty: cena 100%, najniższa cena. 

Oferowana cena nie przekracza środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 

 

 

      ……………………………………………. 

      (Podpis kierownika Zamawiającego lub  

      osoby przez niego upoważnionej) 

 

 


