
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Jastrzębia dnia 01.02.2012r. 

Zawiadomienie o sprostowaniu informacji zawartej w ogłoszeniu o wyniku 

postępowania przetargowego - zawiadomieniu  o wyborze najkorzystniejszej 

oferty oraz streszczeniu oceny  i porównania ofert  dla części szóstej, siódmej, 

ósmej, dziewiątej, dwudziestej pierwszej, czterdziestej trzeciej i pięćdziesiątej 

szóstej, w związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 € 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 27.12.2011 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: 438616-2011 

 

W związku z odstąpieniem oferenta: „Gaduła” NZOZ Podkarpackie Centrum 

Logopedyczne 35-080 Rzeszów, ul. Langiewicza 4 od zawarcia umowy, unieważnia 

się przetarg w częściach: 7, 9, 43 i 56 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1,   

w części 8 unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 92 PZP zawiadamia się o wyborze 

najkorzystniejszej oferty oraz streszczeniu oceny  i porównania ofert  dla 

części szóstej i dwudziestej pierwszej. 

Dla części szóstej zamówienia : 

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

ceny (100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

Oferta nr 45 
Monika Korcz, ul. G. Bacewicz 3/1, 26-600 Radom 

Z ceną brutto: 5 200 zł 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2 
2. Uzasadnienie wyboru oferty: 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.jastrzebia.pl/
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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: 

Nr 

oferty 

Nazwa  (firma) i adres 

wykonawcy 

Oferowana cena Liczba punktów w 

kryterium cena (100 

%) 

8 „Gaduła” NZOZ Podkarpackie Centrum 
Logopedyczne 35-080 Rzeszów, ul. 
Langiewicza 4 

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy 

45 Monika Korcz                                                                  
ul. G. Bacewicz 3/1 26-600 Radom 

5 200 zł 100,00 

 

Dla części dwudziestej  pierwszej zamówienia : 

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

ceny (100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

Oferta nr 33 
Bogumiła Szczerbińska 
26-631 Jastrzębia ,Wólka Lesiowska 39a   

Z ceną 10 400,00 zł brutto  
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 5 
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 

Nr 

oferty 

Nazwa  (firma) i adres 

wykonawcy 

Oferowana cena Liczba punktów w 

kryterium cena (100 

%) 

8  „Gaduła” NZOZ Podkarpackie 
Centrum Logopedyczne 35-080 
Rzeszów, ul. Langiewicza 4 

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy 
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33 Bogumiła Szczerbińska 
26-631 Jastrzębia ,Wólka Lesiowska 
39a   

10 400 zł. 100,00 

35 Małgorzata Bednarska  
26-631 Jastrzębia ,Wólka Lesiowska 45 

Wykonawca wykluczony 

42 Dorota Szczepańska 
 26-600 Radom ul. Skaryszewska 39b/1 

13 000zł 80,00 

58 BEST COMPLEX Beata Staniszewska 
26-600   Radom, ul Zagonowa 12 

Oferta odrzucona na podst. art.89 ust.1 

pkt.2 – jej treść nie odpowiada treści SIWZ 

 

 

 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Jastrzębia 

  /-/ Zdzisław Karaś 


