
 
 

RPOP.09.01.01-16-0004/19 – „Akademia Efektywnej Nauki –  wsparcie kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie” 
 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSK Ą W RAMACH  

EUROPEJSK IE GO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 
GZEASiP-AEN.2600.3/JD/20                                                               Skoroszyce, dnia 14.01.2021 r. 
Zamawiający: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl.17 
48-320 Skoroszyce 
 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843             
z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej: „Dostawa autorskich programów zajęć pozalekcyjnych oraz 
przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Akademia Efektywnej Nauki – wsparcie kształcenia 
ogólnego w Szkole Podstawowej w Sidzinie””   
 

oferta nr 1 złożona przez : 

Akademia Nauki M. Hoffman A. Nowacka S.J. ul. Ratajczaka 35/9, 61-816 Poznań  

cena oferty (PLN): 215 060,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ oraz wymagania określone                
w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy otrzymała 98,00 pkt tj. największą liczbę 
punktów, spośród złożonych ofert, jest kompletna pod względem formalnym i nie podlega odrzuceniu,                
a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu                         
z postępowania,  tym samym jest to najkorzystniejsza złożona oferta. 
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  
 

 
 
 
 

Nr 
ofer
ty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena (brutto) 
(max. 60 pkt.) 

zł 

 
Atrakcyjność  programowa 

(max. 10 pkt.) 
 

 
Doświadcz

enie 
(max. 15 

pkt.) 

Ilość dni na 
dokonanie 

napraw 
gwarancyjn

ych 
(max. 15 

pkt.) 

 
 

Suma 
punktów Warunki 

płatności 

1 Akademia Nauki               
M. Hoffman A. 
Nowacka S.J. 
ul. Ratajczaka 
35/9, 61-816 

Poznań 

 
 
 

215 060,00 / 
60 pkt 

charakter zajęć 5 pkt.  
 
 

15 pkt 

 
 
 

7 dni 
(15pkt) 

 
 
 

98 

Wykonawca złożył 
oświadczenie o 

zaakceptowaniu bez 
zastrzeżeń 

warunków płatności, 
które zostały 

określone we wzorze 
umowy 

 

kwalifikacje i 
doświadczenie 
trenerów 

3 pkt. 

Akredytacja/cert
yfikat jakości 
  

0 pkt. 

Suma 8 pkt. 



 
 
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
 

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty  
x x 

 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia :  
 

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy 
x x 

 
 
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta –  20.01.2021 r. 
 
 

         Zatwierdził: 

                      Barbara Dybczak    

        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce  

        …………………………………… 

         Podpis kierownika Zamawiającego 
 
          
 
Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
oraz tablicy ogłoszeń w dniu 14.01.2021 r. 
 


