
  

 

 

PR.271.1.2013.ZP-4                                                                             Węgliniec 05.03.2013r. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Węgliniec.”  
 

Na mocy art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iŜ  wybrano 
następujące oferty: 

 

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Węglińcu  

Zadanie nr 1 - zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy Pan Roman Smętek Jagodzin 19a, 59 – 950 
Ruszów  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pan Roman Smętek, Jagodzin 19a, 59 – 950 Ruszów zaoferował najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Roman Smętek  Jagodzin 19a 

59 – 950 Ruszów 
100,00 

 
Zadanie nr 2 - zajęcia informatyczne  rozwijające zainteresowania uczniów - Pan Janusz Borejko, ul. K.Wojtyły 
10/3, 59 – 940 Węgliniec  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pan Janusz Borejko, ul. Karola Wojtyły 10/3, 59 – 940 Węgliniec zaoferował najniŜszą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Janusz Borejko ul. Karola Wojtyły 10/3 

59 – 940 Węgliniec  
100,00 
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- Zadanie nr 3 - zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - Pani Zofia Bencer, ul. 
Kochanowskiego 19/7, 59 – 940 Węgliniec  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Zofia Bencer, ul. Kochanowskiego 19/7, 59 – 940 Węgliniec zaoferowała najniŜszą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Zofia Bencer  ul. Kochanowskiego 19/7 

59 – 940 Węgliniec  
100,00 

 
- Zadanie nr 4 -  zajęcia teatralne – Pani Barbara Drozd, ul. Sikorskiego 28/6, 59 – 940 Węgliniec 
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Barbara Drozd, ul. Sikorskiego 28/6, 59 – 940 Węgliniec zaoferowała najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Barbara Drozd ul. Sikorskiego 28/6 

59 – 940 Węgliniec  
100,00 

 
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Czerwonej Wodzie 
 
Zadanie nr 5 -  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - Pani Małgorzata 
Wojciechowska , ul. Czerwionki 30, Czerwona Woda, 59 – 940 Węgliniec 
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Małgorzata Wojciechowska, ul. Czerwionki 30, Czerwona Woda, 59 – 940 Węgliniec zaoferowała 
najniŜszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Małgorzata 

Wojciechowska  
ul. Czerwionki 30 
59 – 940 Węgliniec  

100,00 

 

Zadanie nr 6 -  zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - Pani Beata Sumlińska, ul. 
Sikorskiego 32/6, 59 – 940 Węgliniec  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  
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Pani Beata Sumlińska, ul. Sikorskiego 32/6, 59 – 940 Węgliniec zaoferowała najniŜszą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Beata Sumlińska  ul. Sikorskiego 32/6 

59 – 940 Węgliniec  
100,00 

 

Zadanie nr 7 -  zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - Pani Jolanta 
Błauciak, ul. 5-go Grudnia 7/1, Czerwona Woda, 59 – 940 Węgliniec 
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Jolanta Błauciak, ul. 5-go Grudnia 7/1, Czerwona Woda, 59 – 940 Węgliniec zaoferowała 
najniŜszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Jolanta Błauciak ul. Czerwionki 30 

 Czerwona Woda  
59 – 940 Węgliniec  

100,00 

 
Zadanie nr 8 -  zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - Pani Beata Smętek, 
Jagodzin 19a, 59 – 940 Węgliniec  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Beata Smętek, Jagodzin 19a, 59 – 950 Ruszów zaoferowała najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Beata Smętek Jagodzin 19a 

59 – 950 Ruszów 
100,00 

 
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej  w Ruszowie 
 

Zadanie nr 9 - zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu -  Pani Beata Kowalska, 
ul. Mickiewicza 9/4, 59 – 940 Węgliniec  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  
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Pani Beata Kowalska, ul. Mickiewicza 9/4,  59 – 940 Węgliniec zaoferowała najniŜszą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Beata Kowalska  ul. Mickiewicza 9/4 

59 – 940 Węgliniec 
100,00 

 
Zadanie nr 10 -  zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Pani Krystyna 
Jurkowska, ul. Sikorskiego 32a/2, 59 – 940 Węgliniec  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Krystyna Jurkowska, ul. Sikorskiego 32a/2,  59 – 940 Węgliniec zaoferowała najniŜszą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Krystyna Jurkowska ul. Sikorskiego 32a 

59 – 940 Węgliniec 
100,00 

 
Zadanie nr 11 - zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - Pani Jolanta Gardziej, ul. Piaskowa 23B, 68 
– 120 Iłowa  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Jolanta Gardziej, ul. Piaskowa 23B, 68 – 120 Iłowa zaoferowała najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Jolanta Gardziej ul.Piaskowa 23B 

68-120 Iłowa 
100,00 

Zadanie nr 12 - zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej Pani Małgorzata Pitura, ul. Strzelecka 
5/1, 59 – 950 Ruszów 
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Małgorzata Pitura, ul. Strzelecka 5/1,  59 – 950 Ruszów zaoferowała najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Małgorzata Pitura ul. Strzelecka 5/1 

59 – 950 Ruszów 
100,00 
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Zadanie nr 13 - zajęcia  matematyczn0 - przyrodnicze  rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych Pani 
Barbara Stasiak, ul śagańska 14, 59 – 950 Ruszów  
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Barbara Stasiak, ul. śagańska 14/1,  59 – 950 Ruszów zaoferowała najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Barbara Stasiak ul. śagańska 14/1 

59 – 950 Ruszów 
100,00 

 
 
Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w  Węglińcu filia w Starym 
Węglińcu 
 
Zadanie nr 14 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - Pani Agnieszka 
Zawadzka, ul. Ratuszowa 12/1, 59 – 950 Ruszów 
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Agnieszka Zawadzka, ul. Ratuszowa 12/1,  59 – 950 Ruszów zaoferowała najniŜszą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Agnieszka Zawadzka ul. Ratuszowa 12/1 

59 – 950 Ruszów  
100,00 

 
Zadanie nr 15 - zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych Pani 
Urszula Adamiak, ul. Boczna 2, 59 – 950 Ruszów 
Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Urszula Adamiak, ul. Boczna 2,  59 – 950 Ruszów zaoferowała najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Urszula Adamiak ul. Boczna 2 

59 – 950 Ruszów  
100,00 

 
Zadanie nr 16 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Pani Jolanta 
Wrońska, ul. Głowackiego 2, Stary Węgliniec, 59 – 940 Węgliniec 
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Oferta złoŜona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.  

Pani Jolanta Wrońska, ul. Głowackiego2, Stary Węgliniec, 59 – 940 Węgliniec zaoferowała najniŜszą 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 60,00 zł brutto za 1 godz. zajęć. 

Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium cena–100% 
1. Jolanta Wrońska ul. Głowackiego 2 

Stary Węgliniec 
59 – 940 Węgliniec 

100,00 
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