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Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniach nr: 1-5 i 7-15 
oraz unieważnieniu postępowania na zadanie nr 6  

 

 Powiat       Namysłowski 
Pl. Wolności 12a, 46 - 100 Namysłów 

tel.   077 410 36 95          fax 077 410 39 22 
internet: http://www.namyslow.pl     e-mail: zamowienia@namyslow.pl 

 

Informuję, iż w dniu 12.10.2012 r. odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie zajęć dla uczniów II 
LO w ramach realizacji projektu pt.  „Dobry start – dobra przyszłość II” 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.1.2. (ogłoszenie o zamówieniu 
ukazało się w BZP 211405-2012 z dnia 04.10.2012 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało 
się w BZP nr 212583-2012 z dnia 05.10.2012 r.). 
Zamówienie składa się z 15 części (zadań – zajęć): 

I Blok: J ęzyk niemiecki: 
1. ZADANIE NR 1 – zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka niemieckiego dla klas 

II (40 h). 
2. ZADANIE NR 2 – zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka niemieckiego dla klas 

III (40 h). 
II Blok: J ęzyk angielski: 

3. ZADANIE NR 3 – zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka angielskiego dla klas 
II (40 h). 

4. ZADANIE NR 4 – zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka angielskiego dla klas 
III (40 h).  

III Blok: Matematyka: 
5. ZADANIE NR 5 – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas II (60h). 
6. ZADANIE NR 6 – ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem narzędzi ICT dla klas II i 

III (80 h).  

IV Blok: Fizyka:  

7. ZADANIE NR 7 – zajęcia z fizyki dla klas II (40 h). 
8. ZADANIE NR 8 – zajęcia z fizyki dla klas III (40 h). 

V Blok: Chemia: 

9. ZADANIE NR 9 – zajęcia z chemii dla klas II (40 h). 
10. ZADANIE NR 10 – zajęcia z chemii dla klas III (40 h). 

VI Blok: Doradztwo zawodowe (poznanie rynku pracy i planowanie dalszej kariery): 
11. ZADANIE NR 11 – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla klas III (20h). 
12. ZADANIE NR 12 – konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla klas III (10h). 
13. ZADANIE NR 13 – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla klas II (20h). 
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14. ZADANIE NR 14 – konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla klas II (10h). 
VII Blok: Psycholog: 

15. ZADANIE NR 15 – terapia indywidualna z psychologiem (10 h). 
 
W postępowaniu na: 
ZADANIE NR 1 - zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka niemieckiego dla 

klas II (40 h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 5: Joanna Maryniak, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 2 - zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka niemieckiego dla 
klas III (40 h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 3: Małgorzata Matłosz, ul. Reymonta 67/9, 46-100 Namysłów.            

ZADANIE NR 3 – zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka angielskiego     dla 
klas II (40 h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 7: Ewelina Wasylkiewicz, Głuszyna, ul. Długa 22, 46-100 Namysłów.                           

ZADANIE NR 4 - zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka angielskiego     dla 
klas III (40 h):  złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 8: Ewelina Grabowska, ul. Krzywa 7b/15, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 5 - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas II (60h): złożono 1 
ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 10: Kazimierz Szlachta, ul. Oławska 28, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 6 - ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem narzędzi ICT dla klas 
II i III (80 h); zło żono 0 ofert, odrzucono 0 ofert:  
Nie wpłynęła żadna oferta. 

ZADANIE NR 7 - zajęcia z fizyki dla klas II (40 h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 
ofert: 
Oferta nr 6: Dariusz Kołodziej, ul. Reymonta 6E/6, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 8 - zajęcia z fizyki dla klas III (40 h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 
ofert: 
Oferta nr 6: Dariusz Kołodziej, ul. Reymonta 6E/6, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 9 - zajęcia z chemii dla klas II (40 h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 
ofert: 
Oferta nr 2: Urszula Frej, ul. Pułaskiego 20/7, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 10 - zajęcia z chemii dla klas III (40 h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 
ofert: 
Oferta nr 4: Dorota Lis, ul. Chrobrego 9/1, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 11 - zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla klas III (20h): 
złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 9: Jolanta Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów. 
 ZADANIE NR 12 - konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla klas III (10 
h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 9: Jolanta Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 13 - zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla klas II (20h): 
złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 9: Jolanta Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 14 - konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla klas II (10 
h): złożono 1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 9: Jolanta Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów. 

ZADANIE NR 15  - terapia indywidualna z psychologiem (10 h): złożono                      
1 ofertę, odrzucono 0 ofert: 
Oferta nr 1: Anna Tomaszowska, ul Pułaskiego 1b/7, 46-100 Namysłów. 
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W wyniku postępowania wybrano następujące oferty: 
ZADANIE NR 1 - zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka niemieckiego dla 

klas II (40 h): wybrano ofertę nr 5 - Pani Joanny Maryniak, ul. M.C. Skłodowskiej 12, 46-100 
Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 2 - zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka niemieckiego dla 
klas III (40 h): wybrano ofertę nr 3 – Pani Małgorzaty Matłosz, ul. Reymonta 67/9, 46-100 
Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 3 – zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka angielskiego dla 
klas II (40 h): wybrano ofertę nr 7 – Pani Eweliny Wasylkiewicz, Głuszyna ul. Długa 22, 46-
100 Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 4 - zajęcia wyrównawcze i konserwatoria z języka angielskiego dla 
klas III (40 h): wybrano ofertę nr 8 – Pani Eweliny Grabowskiej, ul. Krzywa 7b/15, 46-100 
Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 5 - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas II (60h): wybrano 
ofertę nr 10 – Pana Kazimierza Szlachty, ul. Oławska 28, 46-100 Namysłów, za cenę brutto 
3.600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 6 - ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem narzędzi ICT dla klas 
II i III (80 h): Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu. 

Uzasadnienie: Przetarg unieważniono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła 
ani jedna oferta. 

ZADANIE NR 7 - zajęcia z fizyki dla klas II (40 h): wybrano ofertę nr 6 – Pana 
Dariusza Kołodzieja, ul. Reymonta 6E/6, 46-100 Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie 
złotych: dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 8 - zajęcia z fizyki dla klas III (40 h): wybrano ofertę nr 6 – Pana 
Dariusza Kołodzieja, ul. Reymonta 6E/6, 46-100 Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie 
złotych: dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 
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ZADANIE NR 9 - zajęcia z chemii dla klas II (40 h): wybrano ofertę nr 2 – Pani 
Urszuli Frej, ul. Pułaskiego 20/7, 46-100 Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie złotych: 
dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 10 - zajęcia z chemii dla klas III (40 h): wybrano ofertę nr 4 – Pani 
Doroty Lis, ul. Chrobrego 9/1, 46-100 Namysłów, za cenę brutto 2.400,00 zł (słownie złotych: 
dwa tysiące czterysta 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 11 - zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla klas III (20h): 
wybrano ofertę nr 9 – Pani Jolanty Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów, za 
cenę brutto 1.200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 12 - konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla klas III (10 
h): wybrano ofertę nr 9 – Pani Jolanty Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów, za 
cenę brutto 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 13 - zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla klas II (20h): 
wybrano ofertę nr 9 – Pani Jolanty Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów, za 
cenę brutto 1.200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 14 - konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla klas II (10 
h): wybrano ofertę nr 9 – Pani Jolanty Kazimierczyk, ul. Staromiejska 3b, 46-100 Namysłów, za 
cenę brutto 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

ZADANIE NR 15 - terapia indywidualna z psychologiem (10 h): wybrano ofertę    nr 
1 – Pani Anny Tomaszowskiej, ul. Pułaskiego 1b/7, 46-100 Namysłów, za cenę brutto 600,00 zł 
(słownie złotych: sześćset 00/100). 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%), wykonawca 
otrzymał najwyższą ilość punktów = 100,00. 

 

Punktacja przyznana pozostałym wykonawcom: do każdej części złożono tylko po 
jednej ofercie. 

Termin podpisania umów: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia               
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. 
zmianami) wyznacza się na dzień.18.10.2012 r. 
 

Przewodniczący Zarządu 
 

Julian Kruszyński 


