Partner projektu:
POWIAT NOWOSĄDECKI

MIASTO
NOWY SĄCZ

Nr sprawy: BPM.ZZP.341-698/10

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT
NAJKORZYSTNIEJSZYCH
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(j. t.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759)
pn:

Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć
wyrównawczych z matematyki w ramach projektu pn.
„Profesjonalista na runku gastronomicznym”
realizowanego w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1) Część
1.
2.
3.

nr 1 pn. „Nauczyciel 1 w Zespole Szkół nr 1”
ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

MAŁGORZATA JANISZ,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 8/8, 33-300 Nowy Sącz
4.
5.

6.

Cena wybranej oferty z VAT: 3 600,00 zł
Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena
100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca
wszystkie wymogi Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer
oferty
6

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
MAŁGORZATA JANISZ,
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 8/8,
33-300 Nowy Sącz

1

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

2) Część
1.
2.
3.

nr 2 pn. „Nauczyciel 2 w Zespole Szkół nr 1”
ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

MARTA PRUSAK,
ul. Kolonia 10/2, 32-860 Czchów
4. Cena wybranej oferty z VAT: 3 600,00 zł
5. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena
100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca
wszystkie wymogi Zamawiającego.
6. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty

MARTA PRUSAK,
ul. Kolonia 10/2, 32-860 Czchów

5

3) Część
1.
2.
3.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

nr 3 pn. „Nauczyciel 3 w Zespole Szkół nr 1”
ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

GRAZYNA TROJAN,
Królowa Polska 81, 33-334 Kamionka Wielka
4. Cena wybranej oferty z VAT: 3 600,00 zł
5. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena
100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca
wszystkie wymogi Zamawiającego.
6. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

4

GRAZYNA TROJAN,
Królowa Polska 81, 33-334 Kamionka Wielka

100 pkt

100 pkt

4) Część
1.
2.
3.

nr 4 pn. „Nauczyciel 4 w Zespole Szkół nr 1”
ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

ANNA KOCHANEK
ul. I Brygady 22/31, 33-300 Nowy Sącz
4. Cena wybranej oferty z VAT: 3 600,00 zł
5. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena
100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca
wszystkie wymogi Zamawiającego.
6. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

2

Numer
oferty

ANNA KOCHANEK
ul. I Brygady 22/31, 33-300 Nowy Sącz

3

5) Część
1.
2.
3.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

nr 5 pn. „Nauczyciel 5 w Zespole Szkół nr 1”
ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

IRENA STRZELECKA
ul. Wiśniowieckiego 29, 33-300 Nowy Sącz
4. Cena wybranej oferty z VAT: 3 600,00 zł
5. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena
100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca
wszystkie wymogi Zamawiającego.
6. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty

IRENA STRZELECKA
ul. Wiśniowieckiego 29, 33-300 Nowy Sącz

2

6) Część
1.
2.
3.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

nr 6 pn. „Nauczyciel 6 w Zespole Szkół nr 2”
ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

STANISŁAWA GOMULEC
ul. Lambora 1/26, 33-300 Nowy Sącz
4. Cena wybranej oferty z VAT: 3 600,00zł
5. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena
100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca
wszystkie wymogi Zamawiającego.
6. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
STANISŁAWA GOMULEC
uL. Lambora 1/26, 33-300 Nowy Sącz

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Marek Oleniacz
SEKRETARZ MIASTA
11.10.2010 r.
....................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)

3

