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Włocławek, 13.12.2017 r. 

KPCENW.AOM.331.2.10.2017 

 

INFORMACJA  

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164, z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż Zamawiający rozstrzygnął postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 138o, którego przedmiotem jest 

opracowanie programu i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka 

obcego w inteligentnych specjalizacjach dla uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał wyboru 

oferty w następujących częściach: 

 

Część I  

Ewa Zwolińska-France, ul. Lelewela 26-28/3, 87-100 Toruń z ceną oferty brutto 6 817,00 zł. 

CENA – 40 pkt, Wiedza i doświadczenie – 30 pkt, Program – 30 pkt, Ocena oferty (łączna 

punktacja) - 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała największą ilość punktów. 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega wykluczeniu.  

Na powyższą część złożono 1 ofertę. 

Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Część II  

Mariusz Piekarek, ul. Rolnicza 14/2, 87-100 Toruń z ceną 6 817,92 zł. 

CENA – 40 pkt, Wiedza i doświadczenie – 30 pkt, Program – 30 pkt, Ocena oferty (łączna 

punktacja) - 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała największą ilość punktów. 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega wykluczeniu.  

Na powyższą część złożono 1 ofertę. 

Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Część III  

Krzysztof Czajkowski, ul. Pułaskiego 7/3, 87-100 Toruń z ceną 6 817,92 zł. 
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CENA – 40 pkt, Wiedza i doświadczenie – 30 pkt, Program – 30 pkt, Ocena oferty (łączna 

punktacja) - 100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała największą ilość punktów. 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega wykluczeniu.  

Na powyższą część złożono 1 ofertę. 

Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

2. Zamawiający nie przewidywał dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów.  

3. Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie unieważnił postępowania w żadnej części. 

   

 

 

                                                                                        

Aleksandra Olejniczak-Musiał 


