
GMINA  RADOMIN 

Radomin 1a 

87-404 Radomin               Radomin, dnia 03.04.2014 r.  

SE.271.1.14.2014 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

na portalu UZP, w dniu 13.03.2014 r. pod  Nr 85720-2014 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu  13.03.2014 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”, złożono 37 ofert w terminie na 

składanie ofert.  

 

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

i SIWZ, na podstawie art. 26 ust. 3 zaszła konieczność uzupełnienia dokumentów w złożonych ofertach Nr 

5, Nr 5a,  Nr 5b, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 4, Nr 4a, Nr 3 pismami  z dnia 25.03.2014 r. Wykonawcy                                   

w wyznaczonym terminie uzupełnili dokumenty oprócz Wykonawcy, składającego ofertę nr 4a, który  nie 

złożył jednego z załączników.  

  

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty: Nr 11, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny 

oraz oferty Nr 3, Nr 12 i Nr 18, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego wykonawcę i odrzucono jego ofertę Nr 4a. 

Wobec  powyższego,  ocenie podlegały 32 ważne oferty.  

   

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcami niniejszego zamówienia są: 

 

Część Nr 1       wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: 

AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1, 35-001 Rzeszów 

Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 48,00 zł/ 1 godz, 

7.487,00 zł za całość zadania i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena 

= 100%;  

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr  5 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Dla niniejszej części złożono także następujące oferty: 

http://www.radomin.pl/


oferta Nr 7 złożoną przez:  

Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/c, 31-620 

Kraków 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 53,00 zł/ 1 godz., 8.268,00 zł za 

całość zadania i uzyskała   ilość punktów – 90,57 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

oferta Nr 31 złożoną przez:  

Elżbietę Wolniak, Szafarnia 21b, 87-404 Radomin 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 50,00 zł/ 1 godz., 7.800,00 zł za 

całość zadania  i uzyskała   ilość punktów – 96,00 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

Część Nr 2    -   wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: 

Włodzimierz Jurkiewicz, Wilczewo 8, 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 maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%;  

 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 2 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 3    - unieważniono postępowanie w tej części, w związku z niezłożeniem żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Część Nr 4    - wybrano ofertę Nr 22 złożoną przez: 

Wioletta Petrykowska, ul. Kościuszki 34/37A, 87-400 Golub-Dobrzyń 

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

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

= 100%;  

 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 22 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 5 (zajęcia dla dwóch nauczycieli) - wybrano ofertę Nr 21 złożoną przez: 

Wioletta Petrykowska, ul. Kościuszki 34/37A, 87-400 Golub-Dobrzyń 

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

2.600,00 zł za całość zadania (oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela)  i  uzyskała maksymalna 

liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  

oraz ofertę  Nr 29 złożoną przez: 

Alicja Żebrowska, Kamionka 9, 87-404 Radomin 

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

2.600,00 zł za całość zadania (oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela i  uzyskała maksymalna 

liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferty  Nr 21 i Nr 29 spełniają wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, są  

zgodne z ustawą  i nie podlegają odrzuceniu. 

 

Część Nr 6     - wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez: 

Centrum Edukacji i Prawa EURO WIEDZA Tomasz Mościcki, Szewce, ul. Dolomitowa 1, 26-052 

Sitkówka 



 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 36,60 zł/ 1 godz., 

5.709,60 zł za całość zadania   i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%;  

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 4  spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna                        

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Dla niniejszej części złożono także następujące oferty: 

oferta Nr 9 złożoną przez:  

Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/c, 31-620 

Kraków 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 54,00 zł/ 1 godz., 8.424,00 zł za 

całość zadania  i uzyskała   ilość punktów – 67,78 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

oferta Nr 17 złożoną przez: 

Michał Suchożebrski Centrum Językowe Together, ul. Jagiellońska 3 lok. 16, 03-721 Warszawa 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 49,00 zł/ 1 godz., 7.644,00 zł za 

całość zadania  i uzyskała   ilość punktów – 74,69 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

oferta Nr 26 złożoną przez:  

Elżbietę Bućko, Radomin 22/3, 87-404 Radomin 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 50,00 zł/ 1 godz., 7.800,00 za 

całość zadania  i uzyskała ilość punktów – 73,20 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

Część Nr 7  (zajęcia dla dwóch nauczycieli) - wybrano ofertę Nr 16 złożoną przez: 

Michał Suchożebrski Centrum Językowe Together, ul. Jagiellońska 3 lok. 16, 03-721 Warszawa 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 49,00 zł/ 1 godz., 

5.096,00 zł za całość zadania i uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena 

= 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 16 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna    

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

  

Dla niniejszej części złożono także następujące oferty: 

oferta Nr 27 złożoną przez:  

Elżbietę Bućko, Radomin 22/3, 87-404 Radomin 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 50,00 zł/ 1 godz., 2.600,00 zł za 

całość zadania (oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela) i uzyskała   ilość punktów – 98,00 pkt   

w jedynym kryterium – cena = 100%. 

oferta Nr 30 złożoną przez:  

Anitę Kłoss, Radomin 28b, 87-404 Radomin 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 50,00 zł/ 1 godz., 2.600,00 zł 

(oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela) za całość zadania  i uzyskała   ilość punktów – 98,00 

pkt w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

Część Nr 8  -  nie wybrano oferty w związku ze złożeniem dwóch ofert o takiej samej cenie.  

Oferty złożyli:  

oferta Nr 5a - 

AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1, 35-001 Rzeszów 

Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia w wysokości 50,00 zł/ 1 godz, 2.600,00 zł za całość 

zadania   

oferta Nr  33 - 

Elżbieta Wolniak, Szafarnia 21b, 87-404 Radomin 



Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia w wysokości 50,00 zł/ 1 godz., 2.600,00 zł za całość 

zadania. 

Oferentów wezwano do złożenia ofert dodatkowych. 

Oferty dodatkowe złożyli:   

oferta dodatkowa Nr 1 - 

AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1, 35-001 Rzeszów 

Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia w wysokości 48,50 zł/ 1 godz, 2.522,00 zł za całość 

zadania   

oferta dodatkowa Nr 2 - 

Elżbieta Wolniak, Szafarnia 21b, 87-404 Radomin 

Oferta prezentowała cenę wykonania zamówienia w wysokości 48,00 zł/ 1 godz., 2.496,00 zł za całość 

zadania. 

 

Część Nr 8    -   wybrano ofertę dodatkową Nr 2 złożoną przez: 

Elżbieta Wolniak, Szafarnia 21b, 87-404 Radomin 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 48,00 zł/ 1 godz, 

2.496,00 zł za całość zadania  i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%;  

 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  dodatkowa Nr 2 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  

zgodna z ustawą  i nie podlega odrzuceniu 

 

Część Nr 9    -   wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: 

Włodzimierz Jurkiewicz, Wilczewo 8, 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 maksymalna 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. 

 

Część Nr 10   -   wybrano ofertę Nr 19 złożoną przez: 

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 19 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 11    -   wybrano ofertę Nr 23 złożoną przez: 

Wioletta Petrykowska, ul. Kościuszki 34/37A, 87-400 Golub-Dobrzyń 

 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 23 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 12    - wybrano ofertę Nr 34 złożoną przez: 

Alicja Żebrowska, Kamionka 9, 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 maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 34 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna    

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

  

Dla niniejszej części złożono także następującą ofertę: 

oferta Nr 5b złożoną przez:  

AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1, 35-001 Rzeszów 

prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 62,00 zł/ 1 godz., 3.224,00 zł za całość 

zadania  i uzyskała   ilość punktów – 80,64 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

Część Nr 13    -   wybrano ofertę Nr 20 złożoną przez: 

Wioleta Osińska, Płonne 78, 87-404 Radomin 

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

5.200,00 zł za całość zadania i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena 

= 100%;  

 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 20 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 14   (zajęcia dla dwóch nauczycieli) -   wybrano ofertę Nr 14 złożoną przez: 

Marzenę Gniewek „Opener” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „WAŻKA” Usługi, Handel,                           

ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 46,99 zł/ 1 godz., 

14.660,88 zł za całość zadania i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%;  

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 14 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna       

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 15  (zajęcia dla dwóch nauczycieli)  - wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez: 

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 

31-620 Kraków 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 49,00 zł/ 1 godz., 

15.288,00 zł za całość zadania i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 8 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna                  

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

  

Dla niniejszej części złożono także następujące oferty: 



oferta Nr 24 złożoną przez:  

Wiolettę Petrykowską, ul. Kościuszki 34/37A, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 50,00 zł/ 1 godz., 7.800,00 zł za 

całość zadania (oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela)  i uzyskała ilość punktów – 98,00 

pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

oferta Nr 32 złożoną przez:  

Elżbietę Wolniak, Szafarnia 21b, 87-404 Radomin 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 50,00 zł/ 1 godz., 7.800,00 zł za 

całość zadania (oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela)   i uzyskała   ilość punktów – 98,00 

pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

Część Nr 16    - wybrano ofertę Nr 15 złożoną przez: 

Joanna Anuszewska, 87-500 Rypin 

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

20.800,00 zł za całość zadania i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 15 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna    

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

  

Dla niniejszej części złożono także następującą ofertę: 

oferta Nr 10 złożoną przez:  

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 

Kraków 

prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 59,00 zł/ 1 godz., 24.544,00 zł za całość 

zadania i uzyskała   ilość punktów – 84,74 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

Część Nr 17    - wybrano ofertę Nr 28 złożoną przez: 

Magdalena Młodziankiewicz-Majewska, Carski Dar 19A, 87-400 Golub-Dobrzyń 

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

5.200,00 zł za całość zadania  i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: 

cena = 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 28 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna    

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 18 (zajęcia dla dwóch nauczycieli) - wybrano ofertę Nr 13 złożoną przez: 

Jan Młodziankiewicz, Carski Dar 19A, 87-400 Golub-Dobrzyń 

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

5.200,00 zł za całość zadania (oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela) i  uzyskała maksymalną 

liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  

oraz ofertę  Nr 25 złożoną przez: 

Beata Piotrowicz, ul. Żeromskiego 5/31, 87-400 Golub-Dobrzyń 

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

5.200,00 zł za całość zadania (oferta złożona na zajęcia dla jednego nauczyciela) i  uzyskała maksymalną 

liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferty  Nr 13 i Nr 25 spełniają wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, są  

zgodne z ustawą  i nie podlegają odrzuceniu. 

Dla niniejszej części złożono także następującą ofertę: 

oferta Nr 6 złożoną przez:  



Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 

Kraków 

prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 58,00 zł/ 1 godz., 12.064,00 zł za całość 

zadania  i uzyskała   ilość punktów – 86,21 pkt  w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

 

Informacja o ofertach odrzuconych: 

 

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) odrzucono ofertę wykonawcy nr 11: Alfabet                  

Sp. z o.o. w organizacji, 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12/716, złożoną dla części 18 

zamówienia. Cena oferty 46,00 zł/1 godz., cena oferty brutto za całość zadania 2.392,00 zł. 

W wykazie podano realizację zajęć przez 2 nauczycieli. Podana w ofercie kwota za realizację całości 

zadania nie odpowiada wartości przemnożonej za godzinę realizacji zajęć i liczby godzin do realizacji                    

w części  nr 18 zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) odrzucono następujące oferty: 

1) wykonawcy nr 3: Świętokrzyskie Centrum Edukacji EURO WIEDZA Olaf Mościcki, Szewce, 

ul. Dolomitowa 1, 26-052 Sitkówka, złożoną dla części nr 14 zamówienia. Cena oferty 39,70 zł/  

1 godz., cena oferty brutto za całość zadania 12.386,40 zł. 

W powyższej części Zamawiający przewidział realizację zajęć przez 2 nauczycieli. W wykazie 

osób podano nazwisko jednego nauczyciela do realizacji całości zajęć w części nr 14; 

2) wykonawcy nr 12: Dawid Stachowski, Radomin 57, 87-404 Radomin, złożoną dla części nr 14 

zamówienia. Cena oferty 40,00 zł/ 1 godz., cena oferty brutto za całość zadania 12.480,00 zł. 

W powyższej części Zamawiający przewidział realizację zajęć przez 2 nauczycieli. Oferta została 

złożona przez jednego nauczyciela na całość zajęć w części nr 14; 

3) wykonawcy nr 18: Katarzyna Matuszewska, Radomin14, 87-404 Radomin, złożoną dla części 

nr 14 zamówienia. Cena oferty 50,00 zł/godz., cena oferty brutto za całość zadania 10.400,00 zł. 

W powyższej części Zamawiający przewidział realizację zajęć przez 2 nauczycieli. Oferta została 

złożona przez jednego nauczyciela na większą ilość godzin niż przewidziano dla jednego 

nauczyciela. 

 

W niniejszym przetargu wykluczono wykonawcę i odrzucono ofertę  Nr 4a  złożoną przez:  Centrum 

Edukacji i Prawa EURO WIEDZA Tomasz Mościcki, Szewce, ul. Dolomitowa 1, 26-052 Sitkówka, 

złożoną dla części nr 7 zamówienia. Cena oferty 36,60 zł/  1 godz., cena oferty brutto za całość zadania 

3.806,40 zł.  

Podstawa prawna i faktyczna odrzucenia oferty: Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykluczam wykonawcę z 

postępowania, ponieważ nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwał 

Wykonawcę pismem z dnia 25.03.2014 r. do złożenia załączników nr 2,  nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, i nr 8. 

Wykonawca w dniu 27.03.2014 r. złożył załączniki nr 2, nr 4,  nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8. Nie złożył natomiast 

załącznika nr 3, dotyczącego oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania                   

o udzielenie zamówienia.  

 Ponadto oferta podlega odrzuceniu w związku z faktem, iż w powyższej części Zamawiający 

przewidział realizację zajęć przez 2 nauczycieli. W wykazie osób podano nazwisko jednego nauczyciela do 

realizacji całości zajęć w części nr 7. 

 

 

 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 nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia 



faksem lub drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z tym, że zgodnie art. 27 

ust.2 - po zwrotnym potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców- uczestników  

przetargu (liczy się data  otrzymania zawiadomienia) lub po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia 

do uczestników drogą pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.  

 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.   

 

 Uprzejmie proszę o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, na adres: 

    Urząd Gminy Radomin  

 

  Nr fax (0-56) 683-75-22   lub  (0-56) 683-75-12 

lub    e-mail:     ugradomin@poczta.onet.pl  .  

 

         Wójt Gminy Radomin 

                                   (-) Piotr Wolski 

 


