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nr sprawy: ZP 271.12.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym z zachowaniem zasad określonych w art. 138o 

ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 

138g ust.1 pkt 1 tejże ustawy, na usługę szkoleniową pn.: Podniesienie umiejętności i kompetencji 

zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-

poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie 

Pęczniew” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez CENTRUM PSYCHOLOGICZNE "AD 

ASTRA" MARIANNA MICHALSKA, ul. Świerkowa 16, 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę 

szkoleniową pn.: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP  

z terenu Gminy Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej  

i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” z zachowaniem zasad 

określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zwanej dalej ustawą Pzp),o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach art. 138g ust.1 pkt 1 tejże ustawy. 

 

 

 



 
 

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego  
w Gminie Pęczniew” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18-11-2020 roku oraz SIWZ za 

najkorzystniejszą mogła zostać uznana oferta Wykonawcy, który spełniał wszystkie postawione w 

niniejszych dokumentach warunki oraz uzyskał łącznie największą liczbę punktów stanowiącą sumę 

punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów oceny, tj.: 

- Ceny – 60%(60 pkt), 

- Doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40% (40 pkt). 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez: 

CENTRUM PSYCHOLOGICZNE "AD ASTRA" MARIANNA MICHALSKA, ul. Świerkowa 16, 95-070 

Aleksandrów Łódzki. 

Wykonawca zaoferował cenę w wysokości 39 900,00 zł brutto, oraz wykazał doświadczenie osoby 

skierowanej do realizacji zamówienia na poziomie 7 lat. 

Łączna uzyskana przez Wykonawcę punktacja to 100 pkt (na 100 pkt możliwych). 

Wykonawca potwierdził również spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Mając na uwadze, że Wykonawca CENTRUM PSYCHOLOGICZNE "AD ASTRA" MARIANNA MICHALSKA 

spełnił warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wybrał złożoną przez Niego ofertę jako 

najkorzystniejszą.  

 

 

Z poważaniem  

 

 
Wójt Gminy 

 
/-/ Marcin Janiak 

 

 


