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Projekt ''Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół''

współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społcczrrego
Program operacyjny Kapitd Ludzki ' Pńorytet Ę Działanie 9.l' Podziałanie 9.l.2

OMTNA LEONCIN
05.t 55 Leoncin' ul. Partyzantów 3

tel./lu 22 785{5,62(85), 22 785-65{0
t{lR 531-l6-66-399, REGOII: ABftA4t 1

KZPA.271.PN.3.2012

Leoncin, drua26 września 20t2r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Ębie przetargu nieograniczonego

na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w projekcie POKL

priorytet IX Działanie 9.l Poddziałarue 9.|.2 p.n. ,,Indywidualizacja procesu nauczania i

wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych gminy Leoncin _ Z wiedzązapar|

brat".

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr II3, poz. 759 z późn, zm.)

Zamawiający Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowana

ptzez Wójta Gminy Leoncin Adama Mirosława Krawczaka informuje, o:

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, ii najkorrystniejszą ofertę w:

ZADANIU I (ZS w Leoncinie):

Cześci zamówienia nr 1 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym takŻe zagrożonych dysleksją (4 grupy po 32
godz. lekcyjne)

wybrano ofeńę nr2 złożnrąprzaz..

Danuta Dominiak" Nowe Polesie 61a,05-155 Leoncin
fwona Borowska, Secymin Polski 10,05-155 Leoncin

Cena brutto 50$0 il l za 1 godńnę realizowanej usług

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyŻ
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawartę

spełnia warunki
w specyfikacji
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Projekt ''Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół''
współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecmego

Program operacyjny Kapitał Ludzki ' Pfior}tet IX, Działanie 9. l ' Podziałanie 9. l.2

istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najniiszą cęnę
iw zvtirykv z powiszym uzyskała najwyŻszą|iczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Wykaz. sfoeszczenie oceny i pońwnania złożonych ofert

Cześci zamówienia nr 2 _ zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych (4 grupy po 32 godz. lekcyjne)

wybrarro ofeńę nr2 zloŻanąplzEz:

Bożena Głowacka, Nowy Secymin 11' 05-155 Leoncin
Renata Czubak, ul. Brzozouta 14r 05-155 Leoncin

Cena brutto 50'00 zł l za 1 godzinę realizowanej uslugi

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do rea|izacji zamówienia ilw Wykonawcę, gdyż spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zavlarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najrużnzą cenę
i w związku z povtyŻszym uzyskała najwyŻszą liczbę punktów, tj. l00 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Wykaz. steszczenie oceny i pońwnania źożonych ofert

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnlto za I
godzinę

:ealizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zarieszczonym

w SIWZ)

1
-INGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
taskulski. ul. Mrozowskieso 7 / I 27 -200 Starachowice 54,50 zl 92,00

a
z

)anuta Dominiak, Nowe Polesie 61a,05-155 Leoncin
wona Borowska. Secvmin Polski 10.05-155 Leoncin 50'00 zł 100,00

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnfiazal
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zatnieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
laskulski, ul. Mrozowskiego 7lI 27-200 Starachowice 54,50 zł 9f,00

2
]ożena Głowacka, Nowy Secymin 11, 05.155 Leoncin
lenata Czubak. ul. Brzozowa 14. 05-155 Leoncin 50'00 zł 100,00
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PĄekt,,Szkoła Równych Szans - pro$amy rozwojowe szkół''
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2

Cześci zamówienia nr 3 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
(11 grup po 32 godz. zegarowe)

wybrano ofeńę nrz złożnnąprzEzi

Agnieszka Bratkowska, ul. ParĘzantów 15' 05-155 Leoncin
Paulina Połeć, Stanislawów 7l,05.155 Leoncin
Joanna Mioduchowska, ul. P rzy Agorze 2!l 6, 01-930 Warszawa

Cena brutto 50'00 zł l za 1 godzinę realizowanej usługi

UZASADNIENIE

Zamaitający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyi spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najnizszą cenę
i w zwią7ku z powyŻszym uzyskała najwyżzszą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiaj ącego.

Wykaz. steszczenie oceny i porównaniażożonych ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnlnzal
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zatieszczonym

w SIWZ)

Numer
oferty

I
LINGUA Nauczanie Języków obcych Mariusi
Iaskulski, ul. Mrozowskiego 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zl 92,00

2

Ągnieszka Bratkowska, u|. P artyzantów l 5,
)5-155 Leoncin
Paulina Połeć, Stanisławów 7l,05-155 Leoncin
Ioanna Mioduchowska, ul. Przy A9orzę2116,
)1-930 Warszawa

50'00 zł 100,00

Cześci zamówienia nr 4 _ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne d|a dzieci z
zabvrzetiarrti komunikacji społecznej (1 grupa po 32 godz.
zegarowe)

wybrarro ofertę nr 2 zhożnnąprzEz:.

Edyta Borucka, ul. Skarbka zGór2|al5,03-287 Warszawa
Cena brutto 50'00 z| l za 1 godzinę realizowanej usługi

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyi spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawieruła najniższą cenę
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Projekt ,,szkoła Równych szans - programy rozwojowe szkół''
współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecmego

Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9. l , Podziałanie 9.|.2

i w zwią.zku z powiszym uzyskała najryższąliczbę punktów, tj. l00 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiającego'

Wykaz. sfoeszczęnie oceny i porownaniazłozonych ofert

Cześci zamówienia nr 5 _ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (4 grupy po
32 godz. lekcyjne)

wybrano ofertę nr2 złoŻnnąWfz:

Jacek Edward Gze|, ul. ParĘzantów 9,05-155 Leoncin
Cena brutto 50'00 zł l za 1 godzinę realizowanej usługi

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do rea|izacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyŻ spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznęgo zawartę w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najniź.szą cenę
i w zwią2ku z powyŻszym uzyskała najvtyisząliczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofen przeprowadzonej przez zamawiającego.

Wykaz. steszczenie ocenv i pońwnania złożonych ofert

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaofety
bnJ'nzal
godzinę

:ealizowanej
usługi

Punltacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zarieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
Iaskulski, ul. Mrozowskiego 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zł 92,00

f
idyta Borucka, ul. Skarbka zGór 2la/5,
)3-287 Warszawa 50'00 zł 100,00

)trumer
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferg
bnłtrazaI
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zamieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Marius:
taskulski. ul. Mrozowskieso 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zl 92,00

2 lacek Edward Gzel, ul. Partyzantów 9, 05-155 Leoncin 50'00 zł 100,00
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współfinansowany przsz Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet Ix, Działanie 9. l, Podzia|anie 9. l.2

Cześci zamówienia nr 6 _ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczegóLnie
uzdolnionych: a) zajęcia matematyczne (3 grupy po 32 godz.
lekcyjne), b) zajęcia polonistyczne (3 grupy po 32 godz,
lekcyjne)

wybrarro ofeńę nrZ z}oŻnnąpvpz..

Renata Czubak, ul. Brzozowal4r 05-155 Leoncin
Anna Jaczyńska, Secyminek 18' 05.155 Leoncin

Cena brutto 50'00 zł | za 1 godzinę realizowanej usługi

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do realizacji zanówienia ilw Wykonawcę, gdyŻ spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy za:llu,teraŁa najniŻszą cerLę
i w związku z powyżzszym uzyskała najvtyŻsząliczbę punktów' tj. l00 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej ptzez zamawiającego.

Wykaz. steszczenie oceny i pońwnania żożonych ofert

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnłnzaI
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zarnieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
taskulski, ul. Mrozowskiego 711 27-200 Starachowice 54,50 zl 92,00

f
R.enata Czubak, ul. Brzozowa 14, 05-155 Leoncin
Ąnna Jaczyńska. Secyminek 18' 05-155 Leoncin

50'00 zł 100,00

ZADANIU II (Zs w Głusku):

Cześci zamówienia nr 7 - zĄęcia dla dzięci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym takŻe zagrożonych dysleksją (2 grupy po 32
godz. lekcyjne)

wybrano ofertę nr2 złożnnąprzoz:

Wanda Gocałek, Nowe Grochale 40813,05.155 Leoncin
Iwona Filipiak, Emolinek Zar05-170 Zakroezym

Cena brutto 52,00z]lza 1 godzinę realizowanej usługr

AZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyżz spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę
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Projekt,'Szkoła Równych Szans - progamy rozwojowe szkół''
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.l, Podziałanie 9.l.2

i w zwiryku z powżLszym uzyskała najwższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Wykaz. st,'eszczenie oceny i pońwnania żożonych ofeń

Cześci zamówienia nr 8 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych (2 grupy po 32 godz. lekcyjne)

wybrano ofeńę nrz złożDnąprzezi

Iwona Filipiak, Emolinek 2a,05-170 Zakroczym
Cena brutto 9,00 zI l za 1 godzinę realizowanej usługi

AZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyi spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyflkacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zavtieruła najniższą cenę
i w zwią.zku z powyiszym uzyskała najvtyżzszą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiaj ącego.

Wykaz. sfueszczenie oceny i pońwnania żożcnych ofert

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaofety
bnutbza I
godzinę

realizowanej
ustugi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zamieszczotym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Marius:
taskulski. ul. Mrozowskiego 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zl 95,00

f
Wanda Gocałek' Nowe Grochale 40B/3,
)5-155 Leoncin
|wona Filipiak. Emolinek 2a, 05-|7 0 ZaŁ'roczym

52,00 zł 100,00

Numer
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnrtoza I
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zarrieszczonym

w SIWZ)

1
LINGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
Iaskulski. ul. Mrozowskiego 7 I I 27 -200 Starachowice 54,50 zl 95,00

2 wona Filipiak, Emolinek 2a,05-170 Zahoczym 52,00 zł 100,00
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współfinansowany przpzunię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecmego
Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet Ix, Działanię 9. l , Podziałanie 9,| '2

Cześci zamówienia nr 9 _ zajęcia logopedyczne dla dzieci z zablłrzeniami rozwoju mowy
(3 grupy po 32 godz. zegarowe)

wybrarro ofeńę nr2 ńoŻnnąprzaz|

Anna Dziaduś' ul. Partyzantów 43' 05.155 Leoncin
Cena brutto 52ł0z}lza 1 god"inę realizowanej usługr

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę' gdyż, spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. ofena wybranego wykonawcy zalierała najniższą cenę
i w zwią7ku z powyŻszym uzyskała najwyŻsząliczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
o fert przeprowadzonej pr zez zamawiaj ące go .

Wvkaz. sfueszczenie oceny i porównaniazłożonych ofert

).lumer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnmoza I
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zamieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
laskulski, ul. Mrozowskiego 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zł 95,00

2 Ąnna Dziaduś, ul. Partyzantów 43' 05-l55 Leoncin 52,00 zł 100,00

Cześci zamówienia nr 10 _ zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla
zablrzeniarti komunikacji społecznej (1 grupa po 32
zegarowe)

wybrano ofeńę nr2 złożnrląprzuz:

Edyta Borucka, ul. Skarbka z Gór 2|al5,03-287 Warszawa
Cena brutto 5200 rf,lza 1 got|zinę realizowanej usługr

UZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ilw Wykonawcę' gdyż, spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawieraŁa najniższą cenę
i w zwią7ku z povtyŻszym uzyskała najwyŻsząliczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej ptzez zamawiającego.

dzieci z
godz. I
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współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecmego

Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet D(, Działanie 9.l, Podziałanie 9.l.2

Wykaz. steszczenie oceny i pońwnaniazłożnnych ofert

Numet
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Crnaoferty
bnfrazal
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zamieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Mariusi
Iaskulski, ul. Mrozowskiego 7 l l 27 -200 Starachowice 54,50 zł 95,00

2
jdyta Borucka, ul. Skarbka z Gór 2lal5,
)3-287 Warszawa

52,00 zł 100,00

Cześci zamówienia nrll - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (3 grupy
po32 godz. lekcyjne)

wybrarro ofeńę nr1 złożnnąprzśz|

LINGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz Jaskulski'
ul. Mrozowskiego 7 lt 27 -200 Starachowice

Cena brutto 54,50dln 1 gorlzinę realizorvanej usługi

UZASADNIENIE

Zarnawiający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyi spełnia warunki
udziatu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zavtieraŁa najniższą cenę
i w zwią,zku z powyiszym uzyskata najvtyisząliczbę punktów, tj. l00 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Wykaz. steszczenie ocen}l i pońwnania żożonych gfert

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnXlo za I
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zarrieszczonym

w SIWZ)

1
LINGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
Iaskulski. ul. Mrozowskieso 7 I I 27 -200 Starachowice 54,50 zł 100,00
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.l, Podziałanie 9'l.2

Cześci zamówienia nr 12 _ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych: a) zajęcia matematyczne (2 grupy po 32 godz.
lekcyjne)

wybrarro ofertę nr 2 ńoŻartąprzaz:

Danuta Dominiak, Nowe Polesie ó1 a' 05.155 Leoncin
Cena brutto 52fi0dlza 1 got|zinę r:ealizowanej usługi

AZASADNIENIE

Zamawiający wybrał do rea|izacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyŻ spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzięlenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę
i w związku z povtyiszym uzyskała najvtyŻsząliczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Wykaz. steszczenie oceny i pońwnania złożonych ofert

ZADANIU III (Zs w Górkach):

Cześci zamówienia nr 13 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym takŻe zagrożonych dysleksją (1 grupa po 32
godz. lekcyjne)

wybrarro ofeńę nr? złożnrtąWfz|

Renata Nowicka, ul. Krótka 7' 05.084 Leszno
Cena brutto 52$0zllza 1 godzinę realizowanej usługi

UZASADNIENIE

Zamavńający wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyŻ spełnia warunki
udziału w postępowaniu o udzielęnie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji

\lumer
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaofety
bnftoza I
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zarieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Marius:
taskulski. ul. Mrozowskieso 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zł 95,00

2 )anuta Dominiak, Nowe Polesie 61 a, 05-155 Leoncin 52,00 zl 100,00
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istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę
i w zwią7ku z poryiszym uzyskała najvryŻsząliczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej ptzez zamawiaj ącego.

Cześęi zamówienia nr 14 - zajęcia logopedyczne dla dzięci zzaburzetiami rozwoju mowy
(2 grupy po32 godz. zegarowe)

wybrano ofeńę nr2 złożnnąprzEz:

Agnieszka Kondrakiewicz, ul. Brzozowa 25,05-155 Leoncin
Cena brutto 52,00zllza 1 godzinę realizowanej usługi

UZASADNIENIE

Zamawiającv wybrał do realizacji zamówienia w/w Wykonawcę, gdyiL spełnia warunki

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicmogo zawarte w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę

i w zwią7ku z povtyŻszym uzyskała najwyŻsząliczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny

ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Wykaz. steszczenie oceny i Dorownaniazłożonych ofert

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaoferty
bnnazal
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacjaw
kryteńum. cena

- 100,00%
(zgodrue ze

wzorem
zamieszczonym

w SIWZ)

Numer
oferty

I
LINGUA Nauczanie Języków obcych Marius:
laskulski. ul. Mrozowskieso 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zł 95,00

2 RenataNowicka. ul. Krótka 7. 05.084 Leszno 52,00 zł 100,00
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Projekt,,Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół''
współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.l, Podziałanie 9.l'2

Wykaz. sfoeszczenie oceny i pońwnania żożonvch ofeń

Numet
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Crnaoferty
bnnazal
godzinę

realizowanej
usługi

Punlłtacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zarieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Marius:
taskulski. ul. Mrozowskiego 7 ll 27'200 Starachowice

54,50 zł 95,00

2
Ągnieszka Kondrakiewicz, ll|. Brzozowa 25,
)5-155 Leoncin

52,00 zl 100,00

3
ĄBCEDU Sp. z o.o., ul. Garbary 95all3|,
51-758 Poznań

59,50 zl 87,00

Cześci zamówienia nr 15 - gimnastyka korekcyjna d|a dzieci z wadami postawy (l grupa
po32 godz. lekcyjne)

wybrarro ofertę nr1 złożnnąprzezi

LINGUA Nauczanie Jęryków obcych Mariusz Jaskulski'
ul. Mrozowskiego 7 11 27 -200 Starachowice

Cena brutto 5450 d l nl godzinę realizowanej usługi

UZASADNIENIE

Zalnawiający wybrał do realizacji zamówienia ilw Wykonawcę, gdyi spełnia warunki

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawartę w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zavmerała najniŻszą cenę

i w zwią7ku z powyŻszym uzyskała najwyŻsząliczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny

ofert przeprowadzonej przez zamawiającego.

Numer
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Crnaofefty
bnfrazal
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryterium - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zatnieszczonym

w SIWZ)

I
LINGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
Iaskulski, ul. Mrozowskiego 7 l l 27 -200 Starachowice 54,50 zl 100,00
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Cześci zamówienia nr l.6 _ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych: a) zajęciaplastyczne imuzyczne (l grupy po 32
godz. lekcyjne)

wybrarro ofeńę nrz 7łożDnąprzoz:

Robeń Marciniak, ul. Bitwy nad Bzurą 26165,99.100 Łęczyca
Cena brutto 52,00 ń l za 1 godzinę nealŁo\ilanej usługt

AZASADNIENIE

Zamavńający wybrał do realizacji zamówięnia w/w Wykonawcę, gdyŻ spełnia warunki

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. oferta wybranego wykonawcy zavńerała najnizszą cenę

iw zwiryku z powyŻszym uzyskała najwyŻszą|iczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny

ofert przeprowadzonej przez zamawiaj ącego.

Wykaz. sfieszczenie oceny i pońwnania żożonvch ofeń

$umer
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cenaofefty
bnitozal
godzinę

realizowanej
usługi

Punktacja w
kryteńum - cena

- 100,00%
(zgodnie ze

wzorem
zartieszczonym

w SIWZ)

I
-INGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz
Iaskulski. ul. Mrozowskiego 7ll 27-200 Starachowice 54,50 zł 95,00

2 3.obert Marciniak, ul. Bitwy nadBanrą26l65,
)9.l00 Łęczyca 52,00 zl 100,00

2. WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH

W przedmiotowym postępowaniu nie było Wykonawców wykluczonych.
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PĄekt ''Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół''
współfinansowany przezUnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.l, Podziałanie 9'l.2

3. OFERTACH ODRZUCONYCH

W przedmiotowym postępowaniu następujące oferty zostały odrzucone:

Zadanielnr
części

zamówienia

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wvkonawcv

Cenaoferty
bnnozal
godzinę

realizowaner
usfusi

Uzasadnienie
faktyczne i

prawne

IV10 3eata Drozd, ul. Wojska Polskiego 3313,
)5-10l Nowv Dwór Mazowiecki 70,00 zł

Brak
oświadczeń /
niezgodnośó z
treścią SIwz
(art. 89 ust. I
pkt 2 ustawy

P.z.p z
29.01.2004 r.\

IVl1

SrzegorzBasiak, Nowy Secymin 13,
)5-155 Leoncin.

Wioletta Markowska, Cybulice Małe
rl. Mazowiecka 9, 05-|52 Czosnów

85'00 zł

Brak
oświadczeń /
niezgodność z
treścią sIwZ
(art. 89 ust. I
pkt 2 ustawy

P.z.p z
29.01.2004 r.l

rvt2 3eata Drozd, ul. Wojska Polskiego 3313,
)5-101 Nowy Dwór Mazowiecki 70,00 zl

Brak
oświadczeń /
niezgodnośó z
treścią sIwZ
(art. 89 ust. I
pkt 2 ustawy

P.z.p z
29.01.2004r.\

4. ZAWARCIU UMOWY

Umowa w przedmiotowej sprawie będzie zavłarta w dniu 02.10.2012 roku (wtorek)

zgodnie z art.94 ust. l pkl 2 ustawy Prawo zamówień publicmych z dnia 29 stycznia}}}4 r.

(tj. Dz. U.22010 r. Nr 113 poz.759).

Równocześnie zawiadamiamy, iŻwyŁączme od niezgodnej zprzepisami ustawy Prawo

Zatnówrcń Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiąpany na

podstawie ustawy P.z.p. przysługuje odwołanie, z zastrzeŻęniem art. 180 ust. 2 ustawy P.z.p.
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E

odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. I82 oraz art. 180 ust. 4

przedmiotowej ustawy.

,łwójt Gmrr Leoncin

Adam t,rm; Krawczak

Otrzvmuia:

l. LINGUA Nauczanie Języków obcych Mariusz Jaskulski,
ul. Mrozowskiego 7ll 27-200 Starachowice

2. ABCEDU Sp. zo.o.,ul. Garbary 95a/l3I,6|-758 Poznń
3. Jacek Edward Gzel, ul.Partyzantów 9,05-155 Leoncin
4.Edyta Borucka, ul. Skarbka zGór2ta/5,03.287 Warszawa
5. Danuta Dominiak, Nowe Polesie 61a, 05-155 Leoncin
6. Agnieszka Bratkowska, ul. Partyzantów 15' 05-155 Leoncin
7. Joanna Mioduchowska, ul. Przy Agorze2116,0l-930 Warszawa
8. Paulina Połeć, Stanisławów 7|,05.155 Leoncin
9. Anna Jaczyńska, Secyminek 18' 05-155 Leoncin
l0. Bożena Głowacka, Noovy Secymin l l, 05-155 Leoncin
11. Iwona Borowska, Secymin Polski 10, 05-155 Leoncin
12. Renata Czubak, ul. Brzozowa 14,05-155 Leoncin
13. Anna Dziaduś, ul. Partyzantów 43,05-155 Leoncin
14. Renata Nowicka, ul. Krótka 7' 05-084 Leszno
15. Agnieszka Kondrakiewicz, ul. Brzozowa 25,05-155 Leoncin
1 6. Robert Marciniak, ul. Bitwy nad Bzurą26 l 65, 99 -I00 Łęczy ca
|7.Bęata Drozd, ul. Wojska Polskiego 3313, 05-l0l Nowy Dwór Mazowiecki
18. Grzegorz Basiak, Nowy Secymin 13,05-155 Leoncin
19. Wioletta Markowska, Cebulice Małe, ul. Mazowiecka 9, 05.152 Czosnów
20. Wanda Gocałęk, Nowe Grochale 40bl3,05-155 Leoncin
21. Iwona Filipiak, Emolinek 2a,05-170 Zal<roczym
22. strona intemetowa: www.leoncin.nbip.pl
23" a/a


