
  

Jastrzębia dnia 24.02.2012r. 

Zawiadomienie o sprostowaniu informacji zawartej w ogłoszeniu o wyniku 

postępowania przetargowego - zawiadomieniu  o wyborze najkorzystniejszej oferty 

oraz streszczeniu oceny  i porównania ofert  z dnia 27.01.2012 r. w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € na usługę przeprowadzenia zajęć w 

ramach projektu pn. „Odniosę sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w 

jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonego w dniu 19.01.2012 r. na tablicy 

informacyjnej Urzędu Gminy Jastrzębia Jastrzębia 110, 26–631, w Biuletynie Zamówień 

Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, na stronie internetowej 

zamawiającego: http://www.bip.jastrzebia.pl .Numer ogłoszenia: BZP 18476-2012 

W związku z odstąpieniem oferenta: JWS Jagielończyk  ul. Kamińskiego 12 35-211 

Rzeszów  od podpisania umowy na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.PZP zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczeniu oceny  i 

porównania ofert: 

1.Wyborze najkorzystniejszej oferty –jako najkorzystniejszą w oparciu o kryterium ceny 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

Oferta nr 1 

Dominika Kamińska 
Dąbrowa Jastrzębska 5 
26-631 Jastrzębia 
Z ceną 7 538,70 zł brutto  
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 4 
2. Uzasadnienie wyboru oferty: 

W/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza   w 

oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%) 

3.Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert- cena 100% i łączną 

punktację: 
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Nr 

oferty 

Nazwa  (firma) i adres 

wykonawcy 

Oferowana cena Liczba punktów w 

kryterium cena (100 

%) 

1 Dominka Kamińska 
Dąbrowa Jastrzębska 5 
26-631 Jastrzębia 

7 538, 70 zł. 100,00 

3.  Fundacja na rzecz pomocy 

społecznej „Promyk”  

35-330 Rzeszów  

ul. Św. Marcina77a 

7 670,00 98,29 

4. Jolanta Katarzyna Struzik 
ul. Myśliwska 10/1 26-600 RADOM 

8 840,00 85,28  

2 JWS Jagielończyk  ul. Kamińskiego 12 
35-211 Rzeszów 

Oferent odstąpił od podpisania umowy 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 4 informuję, że przewiduje się podpisanie umowy 

w dniu nie wcześniej niż 1 marca 2012 r. 

 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Jastrzębia 

/-/Zdzisław Karaś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


