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BZP.271.1463.2012.PF 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT

DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości  
równowartości  kwoty 200.000 

dodatkowe d la dzieci  z  trudnościami  w zdobywaniu umiejętności  matematycznych” ,  
w ramach projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I

ogłoszonym w dniu 21.09.2012r. na: tablicy informacyjnej Urzędu 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 

www.portal.uzp.gov.pl, pod numerem: 3

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy o: 
 
 
Dla części pierwszej zamówienia:
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego 
 
 oferta nr 1 

 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 5 044,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

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
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 
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Radom, dn. 25

 
 

ZAWIADOMIENIE 
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT
DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA OD PIERWSZEJ DO DWUDZIESTEJ PIERWSZEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej  wyrażon
kwoty 200.000 € na dostawę pomocy dydaktycznych 

dodatkowe d la dzieci  z  trudnościami  w zdobywaniu umiejętności  matematycznych” ,  
w ramach projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I

szkół  podstawowych”  
 

.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: 360920- 2012 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
ity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy o:  

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

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 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

25 października 2012 r. 

 
ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT 

DWUDZIESTEJ PIERWSZEJ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przekraczającej  wyrażonej  w złotych 
dostawę pomocy dydaktycznych na „Zajęcia 

dodatkowe d la dzieci  z  trudnościami  w zdobywaniu umiejętności  matematycznych” ,  
w ramach projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I- I I I  radomskich 

Miejskiego w Radomiu, na stronie 
internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 

Prawo zamówień publicznych (tekst 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  
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Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
 

 
Dla części drugiej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 6 021,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega 
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 
i łączną punktację 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
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Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

5 044,00 

4 956,90 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

6 021,00 

6 485,79 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 
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Dla części trzeciej zamówienia:
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 
 oferta nr 1 

 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 2 947,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia 
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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części czwartej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 
 oferta nr 1 

 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 497,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie 
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, wr

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

2 947,00 

2 985,21 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wr
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części piątej zamówienia: 
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 411,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a 
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 zawierają
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 497,00 

3 505,50 

 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 411,00 

3 519,03 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
cym punktację przyznaną 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 
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Dla części szóstej zamówienia:
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 4 900,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części siódmej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 986,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie 
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, wr
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

ystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

4 900,00 

5 087,28 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wr
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części ósmej zamówienia: 
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 087,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a 
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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
 
 
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 1/2/3), 26-600 Radom, tel. +48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e

 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 986,00 

4 293,93 

 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 087,00 

3 212,76 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 
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Dla części dziewiątej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 629,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia 
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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
 
Dla części dziesiątej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 4 661,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%).
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zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 629,00 

4 334,52 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 
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jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
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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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
 
Dla części jedenastej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 4 505,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 

 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia 
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 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
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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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

4 661,00 

5 068,83 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

4 505,00 

5 131,56 
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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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 
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Dla części dwunastej zamówienia:
 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego 
 
 oferta nr 1 

 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 2 899,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

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
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części trzynastej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 188,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i je
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 
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zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

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 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

2 899,00 

3 269,34 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i je
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części czternastej zamówienia:
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 575,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 188,00 

3 511,65 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 575,00 

3 986,43 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 
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Dla części piętnastej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 
 oferta nr 1 

 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 065,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

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 

 

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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części szesnastej zamówienia:
 
 

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 
(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:

 

 oferta nr 1 
 

„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 540,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie 
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, wr
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 065,00 

3 244,74 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wr
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części siedemnastej zamówienia:
 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego 
 
 oferta nr 1 

 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 085,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

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
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
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ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 540,00 

3 749,04 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 085,00 

3 451,38 

 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

+48 362 02 83, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 
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Dla części osiemnastej zamówienia:
 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:
 
 oferta nr 1 

 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 2 029,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzucen
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 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
Dla części dziewiętnastej zamówienia:
 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:
 
 oferta nr 1 

 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 132,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%).
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zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzucen
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

2 029,00 

2 872,05 

zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 
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jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
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3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 

 
         
Dla części dwudziestej zamówienia:
 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez 
 
 oferta nr 1 

 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 3 042,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 
 

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 
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
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Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 132,00 

3 338,22 

     
zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 
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 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

3 042,00 

3 134,04 
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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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%)  

Liczba punktów  
kryterium – cena (100 %) 

przy zastosowaniu wzoru 
(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 
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Dla części dwudziestej pierwszej
 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty 

(100%) wybrano ofertę złożoną przez następującego wykonawcę:
 
 oferta nr 1 

 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 
z ceną: 4 751,00 zł brutto 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez 
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 p
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1 
„Nowa Szkoła” Sp. z o.o. 
ul. P.O.W. 25 
90-248 Łódź 

2 

Edu Pracownia  
Marcin Kościelak 
ul. Budziszyńska 8-10 
62-800 Kalisz 
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wudziestej pierwszej zamówienia: 

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

 
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 2. 

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%). 
Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację p
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena brutto w zł 

w kryterium 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ):

4 751,00 

5 389,86 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
             Artur Ślarzyński

Kierownik Biura zamówień Publicznych
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arciu o przyjęte kryterium ceny 

w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 
niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 

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%)  

Liczba punktów  
w kryterium – cena (100 %) 
przy zastosowaniu wzoru 

(zgodnie z pkt XX.2. SIWZ): 

C = 
Cb

C min
 × 100 pkt 

100,00 

Oferta odrzucona 

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Artur Ślarzyński 

Kierownik Biura zamówień Publicznych 


