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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi, tj. na usługę przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

i dodatkowych z geografii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu: 
„Przez kształcenie do sukcesu”, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 
Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12.04.2017 r. na stronie internetowej 

www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, 
pod numerem: 65256-2017. 

 
Działając na podstawie pkt. XIX. 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o:  
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu 
zawodowego (20%), uznano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 

 
 

Pani Beata Świercz 
ul. Kosowska 38 m. 6 
26-600 Radom 

 

 cena: 4 400,00 zł 

 doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia): 6 lat 

 stopień awansu zawodowego (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia): nauczyciel 
dyplomowany 

 
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 kryteria oceny ofert: cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu zawodowego (20%). 
 

3. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena 
(60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu 
zawodowego (20%) oraz łączną punktacją: 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena 
oferty 
w zł 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
– cena (max 

60 pkt. 
zgodnie  

z pkt. 
XVII.2.1 

OGŁOSZE-
NIA) 

 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie  
w pracy na stanowisku 
nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej 

(max 20 pkt. zgodnie  
z pkt. XVII.2.2 
OGŁOSZENIA) 

Liczba punktów  
w kryterium –  

stopień awansu 
zawodowego 
(max. 20  pkt. 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.3 
OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za 

poszczególne 
kryteria przy 

zastosowaniu 
wzoru (zgodnie 
z pkt. XVII.2.4 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+PD+PS 

Niepubliczna Placówka 
Wychowania Pozaszkolnego 
CE Lingua Organ 
Prowadzący: Unifund  
Sp. z o. o.,  
Os. Bohaterów Września 
1A/C, 31-620 Kraków 

4 640,00 
zł 

----- pkt. 3 lata - ----- pkt. 
nauczyciel 
mianowany  

---- pkt. 
oferta odrzucona 

Pani Beata Świercz 
ul. Kosowska 38 m. 6 
26-600 Radom 

4 400,00 
zł 

60,00 pkt. 6 lat – 20 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany –  
20 pkt. 

100,00 pkt. 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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