
 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ceny  

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) dalej zwanej „Ustawą”, zamawiający Zespół 

Szkolno – Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup podręcznika do języka angielskiego Our Discovery Island 1, w 

ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa  wybrano ofertę złożoną przez :  

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne sp.z o.o. 

00-807 Warszawa  

Aleje Jerozolimskie 96  

Koszt zakupu 24,75 

Uzasadnienie wyboru  

Na zapytanie ofertowe skierowane do trzech firm odpowiedziała jedna : Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne  

Pearson Central Europe nie odpowiedziała  

Księgarnia Orbita wystosowała pismo, iż nie jest w stanie zaproponować konkurencyjnej ceny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ceny  

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) dalej zwanej „Ustawą”, zamawiający Zespół 

Szkolno – Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup ćwiczeń  do języka angielskiego Our Discovery Island 1 – wariant 

łagodny, w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa  wybrano ofertę złożoną przez :  

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne sp.z o.o. 

00-807 Warszawa  

Aleje Jerozolimskie 96  

Koszt zakupu ćwiczeń do języka angielskiego  w pakiecie z zestawem do języka polskiego  49,50 zł  

Uzasadnienie wyboru  

Na zapytanie ofertowe skierowane do trzech firm odpowiedziała jedna : Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne  

Pearson Central Europe nie odpowiedziała  

Księgarnia Orbita wystosowała pismo, iż nie jest w stanie zaproponować konkurencyjnej ceny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ceny  

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) dalej zwanej „Ustawą”, zamawiający Zespół 

Szkolno – Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup ćwiczeń do  elementarza ćwiczenia z pomysłem , w ramach 

dotacji otrzymanej z budżetu państwa  wybrano ofertę złożoną przez :  

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne sp.z o.o. 

00-807 Warszawa  

Aleje Jerozolimskie 96  

Koszt zakupu ćwiczeń do języka polskiego w pakiecie z zestawem do języka angielskiego 49,50 zł  

Uzasadnienie wyboru  

Na zapytanie ofertowe skierowane do trzech firm odpowiedziała jedna : Wydawnictwo Szkolne i 

Pedagogiczne  

Pearson Central Europe nie odpowiedziała  

Księgarnia Orbita wystosowała pismo, iż nie jest w stanie zaproponować konkurencyjnej ceny  

 

 


