
ROP.271.5.2019 Dobromierz, dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, informuje, że w postępowaniu 
prowadzonym  w  trybie  art.  138o  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) w ramach zadania: 
,,Rozwój  edukacji  na  terenie  Gminy  Dobromierz”, obejmującego  prowadzenie  zajęć 
edukacyjnych dla uczniów, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Dla części I obejmującej zajęcia dla uczniów w terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty:

1. Konsorcjum CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz
Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków
Cena oferty brutto: 269 775,00 zł – 60 pkt.
Kryterium nr 1: 33 156 godzin – 20 pkt.
Kryterium nr 2: 20 059 godzin – 20 pkt.

2. For You, Katarzyna Antał-Lange
Placówka Oświatowo-Wychowawcza 
ul. B. Prusa 14, 48-303 Nysa 
Cena oferty brutto: 99 560,00 zł
Oferta wycofana na prośbę Wykonawcy w związku z omyłkowo podaną ceną za realizację  
zadania.

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 272 810,00 zł.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w oparciu o kryteria:
Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 60%
Kryterium nr 2: liczba godzin zajęć języków obcych lub technik informacyjnych na rzecz 
uczniów szkół podstawowych, zakończonych egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ 
(dla  j.  obcych)  kub  DIGCOMP  (dla  technik  informacyjnych)  przeprowadzonych  przez 
Wykonawcę, realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat 
przed terminem składania ofert – waga kryterium 20%
Kryterium nr 3: liczba godzin zajęć z zakresu kreowania postaw społecznych (kreatywność, 
praca zespołowa, inicjatywność) lub technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania na rzecz 
uczniów  szkół  podstawowych  lub  gimnazjów  realizowanymi  lub  zrealizowanymi  przez 
Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert – waga kryterium 20%. 

Oferta  Konsorcjum  CNJA Edukacja  Witold  Szaszkiewicz,  Witold  Szaszkiewicz  Centrum 
Edukacyjne  IDEA,  po  wycofaniu  się  drugiego  Oferenta,  spełnia  powyższe  wymogi  i 
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odpowiada  wymaganiom  określonym  w  zapytaniu  ofertowym,  została  oceniona  jako 
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria. Oferta otrzymała 100 pkt. 

Dla części II obejmującej podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli  nie wpłynęła 
żadna oferta. 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: 21 850,00 zł 

Wójt
(-) Jerzy Ulbin


