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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  na 

portalu UZP, w dniu 27.03.2014 r. pod Nr 105050-2014 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu  27.03.2014 r. na stronie www.radomin.pl BIP  

Zamówienia publiczne  Przetargi PO KL, a także wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w 

budynku Urzędu Gminy Radomin. 

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin  

ogłasza,  

 

 że w wyniku zakończonej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości nie 

przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia z dnia  29 stycznia 2004r.-Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) na wykonanie zamówienia publicznego p.n. Usługi 

edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu „Uczeń na 6                           

w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie”, Zadanie 1. Realizacja dodatkowych 

zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: Część 3. Przyroda złożono 1 ofertę w terminie na składanie ofert.  

 

W  trakcie badania,  sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu                      

i SIWZ nie zaszła konieczność wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów w złożonej ofercie.    

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia jest: 

Wioleta Osińska, Płonne 78, 87-404 Radomin 

Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 50,00 zł/ 1 godz., 

2.600,00 zł za całość zadania i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena 

= 100%;  

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 1 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

 Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

 Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, 

może być podpisana niezwłocznie po odebraniu niniejszego zawiadomienia. 

 Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie związania ofertą.  

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych.   

 

          Wójt Gminy Radomin 

                                              (-) Piotr Wolski 

http://www.radomin.pl/

