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Sępólno Kraj., 2014-05-23 

 

OPS.272.1.2014 

Do Wykonawców bior ących udział 

w post ępowaniu 

 

       W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie treningów, warsztatów 

oraz kursów przyuczających do zawodu dla  uczestników projektu „Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”, 

informujemy, iż przetarg na poszczególne zadania wygrała:  ……………………………………………………… 

 

Zadanie 1:  Kurs kroju i szycia. 

Oferta Nr 29  - BYDGOSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OŚRODEK SZKOLENIOWY W 

SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL. KOŚCIUSZKI 16, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKE oferując cenę za 

wykonanie zadania w wysokości 10.820,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 

 

Zadanie 2:  Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

Oferta Nr 25 -  OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO „KURSAL”, UL. GIMNAZJALNA 11, 89-100 

NAKŁO NAD NOTECIĄ ODDZIAŁ BYDGOSZCZ, UL. NAD TOREM 78, 85-409 BYDGOSZCZ oferując cenę 

za wykonanie zadania w wysokości 14.400,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
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przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 

 

Zadanie 3:  Kurs prawa jazdy kat. B. 

Oferta Nr 19 -  SZKOŁA NAUKI JAZDY DAMIAN LEPAK, UL. KUSOCIŃSKIEGO 6, 89-430 KAMIEŃ 

KRAJEŃSKI oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 30.200,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy informujemy, iż jeżeli  w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 

ustawy. 

 

Zadanie 4:  Kurs z podstaw języka angielskiego. 

Oferta Nr 5  - SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „EUREKA, UL. KOŚCIERSKA 3c/13, 89-604 CHOJNICE 

oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 3.485,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 

 

Zadanie 5:  Kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. 

Oferta Nr 29  - BYDGOSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OŚRODEK SZKOLENIOWY W 

SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL. KOŚCIUSZKI 16, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKE oferując cenę za 

wykonanie zadania w wysokości 10.836,00 zł brutto 
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Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 

 

Zadanie 6:  Trening umiejętności psychospołecznych. 

Oferta Nr 8  - RE AKTI” PPHU DOROTA GARSZTKA,  UL. BARYCKA 21, 86-005 BIAŁE BŁOTA oferując 

cenę za wykonanie zadania w wysokości 6.300,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 

 

Zadanie 7:  Warsztaty szybkiego uczenia się i zapamiętywania (mnemotechniki). 

Oferta Nr 8  - RE AKTI” PPHU DOROTA GARSZTKA,  UL. BARYCKA 21, 86-005 BIAŁE BŁOTA oferując 

cenę za wykonanie zadania w wysokości 1.650,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 
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publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 

 

Zadanie 8:  Warsztaty z zasad kreowana własnego wizerunku. 

Oferta Nr 8  - RE AKTI” PPHU DOROTA GARSZTKA,  UL. BARYCKA 21, 86-005 BIAŁE BŁOTA oferując 

cenę za wykonanie zadania w wysokości 998,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 

 

Zadanie 9:  Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Oferta Nr 17  - „NATAMED” DANIEL ŚLIWIŃSKI, UL. WYBRZEŻE 40C/1, 37-750 DUBIECKO oferując cenę 

za wykonanie zadania w wysokości 1.360,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy. 
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Zadania 10:  Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem. 

Oferta Nr 8 - RE AKTI” PPHU DOROTA GARSZTKA,  UL. BARYCKA 21, 86-005 BIAŁE BŁOTA oferując 

cenę za wykonanie zadania w wysokości 880,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy 

 

Zadanie 11:  Warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich. 

Oferta Nr 8  - RE AKTI” PPHU DOROTA GARSZTKA,  UL. BARYCKA 21, 86-005 BIAŁE BŁOTA oferując 

cenę za wykonanie zadania w wysokości 880,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy 

 

Zadanie 12:  Warsztaty dot. założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, stworzenia biznes 

planu oraz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na jej otwarcie i prowadzenie. 

Oferta Nr 8 - RE AKTI” PPHU DOROTA GARSZTKA,  UL. BARYCKA 21, 86-005 BIAŁE BŁOTA oferując 

cenę za wykonanie zadania w wysokości 3.700,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 
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Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy 

  

Zadanie 13:  Terapia psychologiczna. 

Oferta Nr 13  - GRUPA DORADCZO-SZKOLENIOWA JOANNA SIENKIEWICZ-SZELĄG, AL. PIASTÓW 1/5, 

70-325 SZCZECIN oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 625,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru : Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium - cena, spełnia 

warunki określone w art. 22 ust. 1, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymagania rozdziału X i XVI SIWZ. 

 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy 

 

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres e-mail 

ops@ops-sepolno.pl bądź na nr faxu  052 388 84 51,  zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozdziałem XVIII SIWZ. 

 

Ilość stron i data otrzymania korespondencji 

 ………………………………………………..……. 

Pieczątka oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do odbioru korespondencji……………………… 

 ……………………………………………………… 

 


