
Leoncin: lndywidualizacja procesu nauczanla i wychowania uczniów
klas |.l|l w szkołach podstawowych gminy Leoncin . Z wiedząza pan

brat
Numer ogłoszenia: 431768 .2012; data zamieszczenia: 05.1 1.2012

oGŁosZENlE o UDZ!ELEN!U ZAMOW|ENIA. Usługi

7amieg'ęanie ogłoszenia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub|icznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Gzy w Biuletynie Zamówień Publicznych zośało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKGJA l: ZAMAWIAJĄGY

l. 1) NAZ1/\'A ! ADRES: Urząd Gminy Leoncin, u|. PańyzantÓw 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|.22

7856585, faks 22 7856585.

l. 2) RoDzA'J zAMAWlAJĄcEGo: Administracja samoządowa.

sEKcJA tt: PRzEDMloT ZAMÓWIENIA

l l.1) Nazwa nadana zamówieniu pnaez zamawiającego: |ndywidua|izacja procesu nauczania i

wychowania uczniów k|as |-||| w szkołach podstawowych gminy Leoncin - Zwiedząza pan brat.

ll.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

ll.3) okreś|enie przedmiotu zamówienia: Pzedmiotem zamówienia jest pzeprowadzenie zĄęć

poza|ekcyjnych w programie - |ndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas |-|ll w szkołach

podstawowych gminy Leoncin -Zvaedząza pan brat. .zajęcia gimnastyki korekcyjnejd|a dzieciz wadami

postawy - 3 grupy po 32 god'z. lekcyjne w Zespo|e Szkół w Głusku z siedzibą w Not,tych Grocha|ach, Szkoła

Podstawowa im. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w Głusku; oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej d|a dzieci z

wadami postawy - 1 grupa po 32 godz. lekcyjne w Zespo|e Szkót w Górkach Kampinoskich, Szkoła

Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Górkach.

l!.4) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 80.00.00.00.4' 80.10.00.0&5.

SEKGJA ll!: PROGEDURA

!!|.1) TRYB UDZELENIA zAMoW!EN!A: Zamówienie z wo|nej ręki

r il.2) TNFORMACJE ADMI NTSTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekUprogram: Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

operacyjnego Kapitał Ludzki, Pńorytet |X Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1



Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiejjakości usług edukacyjnych świadczonych w

systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie rÓżnic w jakości usług edukacyjnych.

sEKcJA lV: UDZIELEN|E ZAMÓWIENlA

część NR: 1

Nazwa: zĄęcia gimnastyki korekcyjnej d|a dzieci z wadami postawy - 3 grupy po 32 godz. |ekcyjne w SP w

Głusku

lV. 1 ) DATA UDZ ELEN lA ZAM OWt EN I Az 3'l . I 0.201 2.

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

rv.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU UDZELONO ZAMOWTENTA:

Maciej Frąckiewicz, Mickiewicza 32617, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie'

Wio|etta Markowska, Mazowiecka 9, Cybulice Małe, 0$152 Czosnów, kraj/woj. mazowieckie.

!V.5) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT):5760,00 PLN.

lV.6) tNFoRMAcJA o cENtE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNlższĄ | NAJWYzszĄ

cENĄ

Cena wybranej oferty: 4800,00

ofeńa z najniiz,ą ceną: 4800,00 / ofeńa z najwyż=ą ceną: 4800,00

Waluta: PLN.

Częśó NR:2

Nazwa: zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - 1 grupa po 32 godz' lekcyjne w SP w

Górkach

lV.1) DATA uDzELENtA ZAMÓWIEN|A: 31'1O'2O12'

lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAzwA I ADRES WYKoNAWCY, KTóREMU UDzELoNo zAMoWlENlA:

Maciej Frąckiewicz, Mickiewicza32617,05-160 Nowy DwórMazowiecki, kĘ/woj. mazowieckie.

lV.S) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT): 1920,00 PLN.

tV.6) lNFoRMAcJA o GEN|E WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTAGH z NAJNtższĄ ! NAJWYżSZĄ

cENĄ

Cena wybranej oferty: '1600,00

ofeńa z najniższą ceną: 1600'00 / ofeńa z najwyższą ceną: .|600,00

Waluta: PLN.

zAŁAczNlK l



Uzasadnienie udzietenia zamówienia w Ębie negocjacii bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki

albo zapytania o cenę

1. Podśawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wo|nej ręki na podstawie art. 67 ust' 1 pkt 3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2o04r. - Prawo zamówień pub|icznych.

2. Uzasadnienia wyboru Ębu

Należy podaÓ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnió, d|aczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ąodnie z art.67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn.29 stycznia 2oo4 r.. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2o,|o r. Nr 113, poz. 759 z póŹn. zm.) ze vrag|ędu na wyjątkową sytuację niewynikającąz pnzyczyn

leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on pzewidzieć, wymagane jest natychmiastowe

wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych d|a innych trybów udzielenia

zamówienia. Pzeprowadzono jedno postępowanie w trybie pzetargu nieograniczonego, podzie|onego na

16 części. Dwie częścizamówienia (dot. zajęó gimnastyki korekcyjnej dla dzieciz wadami postawy)

wygrał wykonawca, który po ogłoszeniu informacji o wyboze/odzuceniu/wykluczeniu ofeńy odstąpił od

wykonania ww. części zamówienia' Dodatkowo na 1 z omawianych części nie wpłynęła żadna inna

ofeńa, a w 2 części konkurencyjne ofeńa została odzucona (zgodnie z ań. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.

z 29.01.2004 r.). W związku z powyższym zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 zamawiający udzie|ił

zamówienia z wo|nej ręki.
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