
 
  
 
 
                                                                                         Konopiska, dnia 16.03.2012 r. 
ZP/2/12 
Ośw/214/03/12 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
I. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Usługi edukacyjne obejmujące 
prowadzenie dodatkowych  zajęć z poradnictwa i  doradztwa zawodowego klasy I-III 
gimnazjum, w wymiarze po 67 h dla 13 klas (średnio 1 h tyg).W związku z przystąpieniem do 
Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działanie 9.1 Wyrównanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.”wybrano do 
realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
 
 
NR 1 . 
Kamila Gniatkowska-Szczerbak 
ul. Żarecka 66, 42-200 Częstochowa 

Gimnazjum przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  

      im H. Sienkiewicza, adres: ul. Konopiska ul. Sportowa 7; 42-274 Konopiska 

 Rodzaj zajęć: zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego: Liczba godzin ogółem: 469 h 
 Cena brutto za 1 h zajęć 65  zł  x   469 h  =  30,485 zł, 
 Słownie: trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt  pięć złotych 
wg kryterium cena:100 pkt 
 
Uzasadnienie wyboru :  
Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia   i 
jest ofertą najkorzystniejszą. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty : 
 
Kamila Gniatkowska-Szczerbak 
ul. Żarecka 66, 42-200 Częstochowa 
 
 

Gimnazjum przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  

      im H. Sienkiewicza, adres: ul. Konopiska ul. Sportowa 7; 42-274 Konopiska 
 Rodzaj zajęć: zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego: Liczba godzin ogółem: 469 h 

 Cena brutto za 1 h zajęć 65  zł  x   469 h  =  30,485 zł, 
 Słownie: trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt  pięć złotych 
 
II. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
 
 
III. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne  oferty. 



 
IV. Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759.).) - dział VI „Środki ochrony prawnej” oraz 
dział II „Postępowanie o udzieleniu zamówienia” 
 
Art. 94. (97) 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w 
terminie: 
 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

 2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 
 
Jednocześnie informuję że zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  „Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.” 
 
Wobec powyższego proszę o niezwłoczne potwierdzenie (zawierające m. in. datę otrzymania 
zawiadomienia, podpis wykonawcy ).  
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         mgr Dorota Skoczylas 
 
      
 


