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Wyniki zaproszenia do składania ofert  
dot. wyposażenie przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, plac zabaw 

w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT 

 
 

W odpowiedzi na przedmiotowe zaproszenie do składania ofert dot. wyposażenie przedszkola w meble, pomoce 
dydaktyczne, plac zabaw w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI”, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły trzy oferty, 
z których do realizacji poszczególnych części zamówienia, zgodnie z określonymi w zapytaniu kryteriami cenowymi, 
wybrano następujących wykonawców. 
 

1. Informacja o wybranym wykonawcy Część I Zamówienia - wyposażenie przedszkola w meble (w tym pościel) 
NOWA SZKOŁA z siedzibą w Łodzi 90-248, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, NIP 725-001-33-78 

2. Informacja o wybranym wykonawcy Część II Zamówienia - wyposażenie przedszkola w zabawki/ gry edukacyjne 
(pomoce dydaktyczne) 
Moje Bambino Sp. z o.o. S. K. A. z siedzibą w Łodzi 93-428, ul. Graniczna 46, NIP 725-193-34-48 

3. Informacja o wybranym wykonawcy Część III Zamówienia -  wyposażenie przedszkola w plac zabaw 
Moje Bambino Sp. z o.o. S. K. A. z siedzibą w Łodzi 93-428, ul. Graniczna 46, NIP 725-193-34-48 
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