
   

 

 

Kielce 25.02.2019 

Protokół                                                                                                                                     
z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego                              

nr 6/2019                                                                                                                        
dostawa instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz sprzętu 

muzycznego związane z realizacją projektu: 

„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach 

środowiskowych w Gminach Górno i Masłów” 

Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0018/18 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 
Dotyczy:  zapytania ofertowego nr 6/2019 z dnia 05.02.2019 r.  

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 
25-385 Kielce, ul. Prosta 109 B/2  
KRS: 0000101574  
NIP: 657-21-53-989  
Regon: 290941551  
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Dostawa instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz sprzętu muzycznego dla uczestników projektu 
„Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w 
Gminach Górno i Masłów” zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania. 

III. SKŁAD KOMISJI  
1. Iwona Wielgus – Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach  

2. Dariusz Szczubiał – członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 

3. Marcelina Kasza – członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców  

                                    w Kielcach 

IV. INFORMCJA O POSTĘPOWANIU  
Dnia 05.02.2019 roku zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach www.sniw-plas-kielce.pl , oraz wysłane 
drogę elektroniczną do trzech potencjalnych wykonawców. 
Termin składania ofert wyznaczono na 15.02.2019 r. do godz. 15:00                                                                       
W dniu 11.02.2018 na stronie www.sniw-plas-kielce.pl zamieszczono informację o  przedłużeniu 
terminu składania ofert do dnia 18.02.2019r. do godz. 14,00. 

http://www.sniw-plas-kielce.pl/
http://www.sniw-plas-kielce.pl/


   

 

 
Ofertę należało przekazać drogą pocztową, na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w 
Kielcach, ul. Prosta 109 B/2, 25-385 Kielce, osobiście w biurze Stowarzyszenia:  Kielce ul. Chęcińska 3 
lub drogą mailową na adres sniwkielce1@wp.pl  

V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.    

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nie złożono żadnej  oferty w związku z powyższym zapytanie należy powtórzyć.   

2. Oferty odrzucone:  
  
3. Kryterium oceny ofert:  
Cena oferty brutto – 100%  
 
4. Najkorzystniejsza oferta  
 
Brak ofert 
 
5. Uzasadnienie wyboru  
 
Zapytanie ofertowe należy powtórzyć.   
 
VI. ZATWIERDZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA  
Osoby wymienione w pkt. III protokołu, wykonujące czynności w niniejszym postępowaniu, Osoby 
wymienione w pkt. III protokołu, wykonujące czynności w niniejszym postępowaniu, podjęły decyzję 
o powtórzeniu zapytanie ofertowego zamieszczając je w Bazie Konkurencyjności.  
 

 

 

 
 

 

   ………………………………………………………..                                                                                                                             

Data i podpisy członków komisji   

mailto:przedszkole14lomza@gmail.com
mailto:sniwkielce1@wp.pl

