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Brzeźnio, dn. 17.04.2012r. 

  

 

                                     Do wszystkich Wykonawców  

Nz. GOOiW.271.2.2012 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  

Gminny Ośrodek Oświaty i Wychowania w Brzeźniu z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 

Brzeźnio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-

czonego na  zadanie pn.:  

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – ćwiczeń logopedycznych dla uczniów klas I – III w szkołach 

podstawowych z  terenu Gminy Brzeźnio w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej pod nazwą „Szansa na lepszy start” 

 

wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty: 

 

 
 

Część 1 przedmiotu zamówienia: 

ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I –III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świę-

tochowskiego w Barczewie, 4 grupy, w 2012r. 144 godz., w 2013r. 96 godz., r-m 240 

godz.(zadanie 2 z wniosku o dofinansowanie) 

 

Magdalena Pieniążek, ul. Daszyńskiego 5a/7, 98-200 Sieradz 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

 

Część 2 przedmiotu zamówienia: 

ćwiczenia logopedyczne  dla uczniów klas I –III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Kliczkowie Wielkim, 4 grupy, w 2012r. 144 godz., w 2013r. 96 godz., r-m 240 godz. (zadanie 

2 z wniosku o dofinansowanie) 

Magdalena Pieniążek, ul. Daszyńskiego 5a/7, 98-200 Sieradz 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 
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Oferty  ww. Wykonawcy zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny 

ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiały najkorzyst-

niejszą cenę, a w związku z powyższym uzyskały najwyższą liczbę punktów  

w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

Część 1 przedmiotu zamówienia: 

ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I –III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świę-

tochowskiego w Barczewie, 4 grupy,  

L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba otrzymanych punktów 

1. Magdalena Pieniążek, ul. Daszyńskiego 

5a/7, 98-200 Sieradz 
 

100,00 pkt 

 

Część 2 przedmiotu zamówienia: 

ćwiczenia logopedyczne  dla uczniów klas I –III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Kliczkowie Wielkim, 4 grupy,  

L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba otrzymanych punktów  

1. Magdalena Pieniążek, ul. Daszyńskiego 

5a/7, 98-200 Sieradz 
 

100,00 pkt 

 
Zamawiający informuje, że w części 1 i 2 przedmiotu zamówienia złożono po 
jednej ofercie i złożyli je Wykonawcy, których oferty wybrano jako najko-
rzystniejsze. 
 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych 

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż  

5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia (dla następujących części przedmiotu za-

mówienia: część 1 i część 2 przedmiotu zamówienia).  

Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie i miejscu podpisania umów.  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Dział VI 

„Środki ochrony prawnej”. 

 

 Kierownik GOOiW 

 /-/ mgr inż. Izabela Bartnicka 
     Kierownik Zamawiającego 


