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Włocławek, 11.04.2017 r. 
KPCENW.AOM.331.2.1.2017 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020. 
 

 
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 przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. 
1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  

w następujących częściach: 
 
CZĘŚĆ II 

Marcin Adam Jabłoński, ul. Tysiąclecia 3/13, 86-300 Grudziądz z ceną 6 300,00 zł 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
CZĘŚĆ III 

Grzegorz Rakowski, ul. Tczewska 1/26, 86-300 Grudziądz z ceną 6 300,00 zł 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
CZĘŚĆ VIII 

Jerzy Kornaś, ul. Wyczółkowskiego 9, 89-500 Tuchola z ceną 6 300,00 zł 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
CZĘŚĆ IX 

Tadeusz Gierszewski, ul. Legionistów 12/1, 87-200 Wąbrzeźno z ceną 6 300,00 zł.  
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
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CZĘŚĆ XII 
Sławomir Wiśniewski, ul. Królewiecka 40a/25, 87-800 Włocławek z ceną 6 300,00 zł. 

Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
CZĘŚĆ XIV 

Sławomir Thom, ul. Traugutta 6A, 86-300 Grudziądz z ceną 6 300,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
CZĘŚĆ XVIII 

Sławomir Kryś, ul. Plaskosz 4, 89-500 Tuchola z ceną 6 300,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
CZĘŚĆ XXI 

Anna Kania, ul. Stodólna 39/41 m. 39, 87-800 Włocławek z ceną 6 300,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
CZĘŚĆ XXIII 

Jadwiga Grądecka, ul. Gen. Grota Roweckiego 56, 86-300 Grudziądz z ceną 6 300,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 

 
CZĘŚĆ XXIV 

Aneta Bańkowska, ul. Długa 16A, Krobia, 87-162 Lubicz z ceną 6 120,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 

 
CZĘŚĆ XXV 

Katarzyna Zwolińska, Polski Konopat 21A, 86-105 Świecie z ceną 6 264,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
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CZĘŚĆ XXVII 
Agnieszka Suwalska, Wielki Mędromierz 105, 89-520 Gostycyn z ceną 6 300,00 zł. 

Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 

 
CZĘŚĆ XXVIII 

Tadeusz Gierszewski, ul. Legionistów 12/1, 87-200 Wąbrzeźno z ceną 6 300,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 

 
CZĘŚĆ XXIX 

Maria Walczak, ul. Noakowskiego 72, 87-800 Włocławek z ceną 6 300,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 

 
CZĘŚĆ XXX 

Tomasz Ratajczak, ul. 1-stycznia 3, 88-400 Żnin z ceną 6 300,00 zł. 
Cena - 40 pkt, Wiedza - 30 pkt, Doświadczenie - 30 pkt, Ocena oferty (łączna punktacja) – 100 pkt. 
 
Na powyższą część złożono 1 ofertę – Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w zakresie 
kryteriów oceny ofert. 
 
 
2. Zamawiający nie przewidywał dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów. 

3. Zamawiający nie przewidywał ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Unieważniono postępowanie w następujących częściach: 

CZĘŚĆ I  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 
CZĘŚĆ IV 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  

art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp dlatego, że cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

CZĘŚĆ V 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
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CZĘŚĆ VI 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 
CZĘŚĆ VII 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 
CZĘŚĆ X 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 
CZĘŚĆ XI 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż wpłynęły 2 oferty od jednego wykonawcy, które zostały 
odrzucone. 
 
CZĘŚĆ XIII 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  

art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp dlatego, że cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

CZĘŚĆ XV 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  

art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp dlatego, że cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

CZĘŚĆ XVI 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 
CZĘŚĆ XVII 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 
CZĘŚĆ XIX 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
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CZĘŚĆ XX 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż wpłynęły 2 oferty od jednego wykonawcy, które zostały 
odrzucone. 
 
CZĘŚĆ XXII 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  

art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp dlatego, że cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

CZĘŚĆ XXVI 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części zostaje unieważnione na podstawie  
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty. 
 

                                                                                         

Aleksandra Olejniczak-Musiał 


