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Radom, dn. 24 października 2012 r. 

BZP.271.1782.2012.PF 
 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT ORAZ  
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI ÓSMEJ ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 200.000 € na usługę pełnienia funkcji  

asystenta koordynatora w danej szkole,  w ramach projektu „Lepsza edukacja 
najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i  wyrównawcze dla 

uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”  
 

ogłoszonego w dniu 04.10.2012r. na: tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 

www.portal.uzp.gov.pl, pod numerem: 381640 - 2012 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy o:  
 
Dla części pierwszej zamówienia: 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
 
 oferta nr 2 

 
TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 672,80 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Beata Konarska 
ul. Hallera 13/9 
26-600 Radom 

7 448,00  
89,59 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 672,80 
 

100,00 
 

 
Dla części drugiej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

Robert Kaca 
ul. Lechicka 25/1 
26-604 Radom 
z ceną: 7 600,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Robert Kaca 
ul. Lechicka 25/1 
26-604 Radom 

7 600,00  
100,00 

 

 
Dla części trzeciej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

Renata Kaleta 
ul. Langiewicza 53 
26-600 Radom 
z ceną: 6 080,00 zł brutto 
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Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Renata Kaleta 
ul. Langiewicza 53 
26-600 Radom 

6 080,00  
100,00 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 672,80 
 

91,12 

 
Dla części czwartej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 
 oferta nr 2 

 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 672,80 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 

Niepubliczna Placówka Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego 
Akademia Lingwistyczna 
Iwona Mazurek 
ul. Miła 22/12 
26-600 Radom 

7 600,00 

 
 

87,80 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 672,80 
 

100,00 

 
Dla części piątej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

Ewa Kuchniak 
ul. Osiedlowa 4 m. 19 
26-600 Radom 
z ceną: 6 080,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Ewa Kuchniak 
ul. Osiedlowa 4 m. 19 
26-600 Radom 

6 080,00  
100,00 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 824,80 
 

89,09 

 
Dla części szóstej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
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 oferta nr 2 
 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 824,80 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Jolanta Basaj 
ul. Grenadierów 10 m. 7 
26-600 Radom 

7 524,00  
90,71 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 824,80 
 

100,00 

 
Dla części siódmej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 2 
 

Grażyna Wójcik 
ul. Kośna 8 
26-600 Radom 
z ceną: 7 600,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Małgorzata Górowska 
Jastrzębia 94 
26-631 Jastrzębia 

8 968,00  
84,75 

2 
Grażyna Wójcik 
ul. Kośna 8 
26-600 Radom 

7 600,00  
100,00 

 
Dla części dziewiątej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

Barbara Żelazowska 
ul. Wośnicka 28 B m. 17 
26-600 Radom 
z ceną: 7 600,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Barbara Żelazowska 
ul. Wośnicka 28 B m. 17 
26-600 Radom 

7 600,00  
100,00 

 
Dla części dziesiątej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 2 
 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 672,80 zł brutto 
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Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Andrzej Derleta 
ul. Filtrowa 9 m. 43 
26-600 Radom 

7 600,00  
87,80 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 672,80 
 

100,00 

 
Dla części jedenastej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 1 
 

Barbara Węgrzecka 
ul. Głęboka 21 m. 1 
26-600 Radom 
z ceną: 7 600,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1. 

 

2. Uzasadnienie wyboru: 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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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Barbara Węgrzecka 
ul. Głęboka 21 m. 1 
26-600 Radom 

7 600,00  
100,00 

 
Dla części dwunastej zamówienia: 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
 
 oferta nr 2 

 
TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 672,80 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Katarzyna Kamańczyk 
ul. Staroopatowska 19/18 
26-600 Radom 

7 448,00 
 

89,59 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 672,80 

 
100,00 

 
 

Dla części trzynastej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 
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 oferta nr 3 
 
TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 824,80 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 3. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

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

8 664,00 
 

78,77 

2 
Barbara Szymańczak 
ul. Pac- Pomarnackiego 10 m. 8 
26-600 Radom 

7 296,00 
 

93,54 

3 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 824,80 

 
100,00 

 
Dla części czternastej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty – jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

oferta nr 2 
 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 672,80 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Beata Wysocka 
ul. Struga 108/73 
26-600 Radom 

6 840,00 
 

97,56 

2 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 672,80 

 
100,00 

 

 
Dla części piętnastej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 3 
 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 
z ceną: 6 672,80 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 3. 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Agnieszka Gasek 
ul. Kusocińskiego 3a/55 
26-600 Radom 

7 600,00 
 

87,80 

2 
Maria Senderowicz 
ul. Kołłątaja 4 m. 24 
26-600 Radom 

6 992,00 
 

95,43 

3 

TRINITY Akademia Językowa 
Anna Włodarczyk-Czubak 
ul. Królewska 2/47 
26-600 Radom 

6 672,80 

 
100,00 
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Dla części szesnastej zamówienia: 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę: 

 

 oferta nr 3 
 

Iwona Szałas 
ul. Akademicka 43 
26-600 Radom 
z ceną: 7 296,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1. 
 

2. Uzasadnienie wyboru: 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: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty brutto 

w zł 

Liczba punktów 
w kryterium –  

cena (100 %) przy 
zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XXI.2. 

SIWZ): 

C  =  

bC

Cmin × 100 pkt. 

1 
Iwona Szałas 
ul. Akademicka 43 
26-600 Radom 

7 296,00 
 

100,00 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE CZĘŚCI ÓSMEJ ZAMÓWIENIA 
 

Zawiadamiamy, iż niniejsze postępowanie na us ługę pełnienia funkcj i  asystenta 
koordynatora w danej  szkole ,  w ramach projektu „Lepsza edukacja naj lepszą 

inwestycją-  zajęcia dodatkowe i  wyrównawcze dla uczniów/uczennic  radomskich 
podstawówek w latach 2011-2013” zostało unieważnione w zakresie części ósmej zamówienia. 

 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części ósmej,  

nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759z późn. zm.). W/w artykuł stanowi, że 
zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli (…) oferta  
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 

Oferta z najniższą ceną wynosiła 18 240,00 zł, natomiast zamawiający zamierzał przeznaczyć 
kwotę w wysokości 7 600,00 zł i nie mógł jej zwiększyć. 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 
 
                 Z up. PREZYDENTA MIASTA  
                                                              Artur Ślarzyński  
                                    Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 


