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Oleśnica, dnia 13.10.2014 r. 
 

 
   Sygn. PCEiK.ZP.19.4.2014 

Wg rozdzielnika 
 

 
Dotyczy: „Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i konsultacji 
indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu oleśnickiego oraz 
prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach  sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w  projekcie 
pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim” nr sprawy: PCEiK ZP.19.2014 

 
Zamawiający – PCEiK z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56, na podstawie art. 92 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej 
„ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie przetargowe, w 
szczególności o: złożonych ofertach, wyborze najkorzystniejszej oferty i planowanym terminie zawarcia 
umowy. 

 
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (w kolejności złożenia) oraz przyznana punktacja w 

kryteriach oceny ofert: 
 

Liczba punktów w kryterium oceny 

Nr 
oferty Nazwa Wykonawcy 

cena 
ofertowa 
(40%) 

doświadczenie 
wykonawcy (liczba 
zrealizowanych form 
doskonalenia (30%)  

udokumentowane zasoby 
kadrowe wykonawcy 
(liczba osób przewidzianych 
do wykonywania 
zamówienia spełniających 
warunki (30%) 

1 
Konsorcjum;  

Lider: Ryszard Jurkowski,  
ul. Łaczna 5, 81-657 Gdynia 

40,00 pkt. 
(190 920,55 
PLN) 

13,51 pkt.  
(1151 zrealizowanych 
form) 

25 pkt.  
(50 osób) 

2 

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział 

Regionalny 
ul. Wagonowa 1, 53-609 

Wrocław 

34,41 pkt. 
(221 920,00 
PLN) 

30 pkt.  
(2554 zrealizowane 
formy) 

23 pkt.  
(46 osób) 

3 
Regionalny Ośrodek Edukacji  
Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 

50-145 Wrocław 

39,89 pkt. 
(191 406,00 
PLN) 

19,96 pkt. 
(1700 zrealizowanych 
form) 

30 pkt. 
(60 osób) 

 
Łączna liczba punktów: 
Oferta nr 1: 78,51 pkt. 
Oferta nr 2: 87,41 pkt. 
Oferta nr 3: 89,85 pkt. 
 
2. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej firmy i nie odrzucił żadnej oferty. 
3. Zamawiający dokonał – na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy – poprawki oczywistej omyłki 

rachunkowej w ofercie nr 1: Wykonawca wpisał cenę za 1h dydaktyczną w kwocie 137,65 PLN brutto, 
co przemnożone przez liczbę godzin w ramach przedmiotu zamówienia (1387) daje kwotę 190 920,55 
PLN a nie 190 917,94 PLN jak zostało wpisane w ofercie wykonawcy. 



 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
 

ul. Wojska Polskiego 56, Oleśnica 56 – 400 
www.pceik.pl, biuroprojektu@pceik.pl 

 

4. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: nr 3 – złożoną przez: Regionalny Ośrodek 
Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza – z najwyższą liczbą punktów w zakresie kryteriów 
oceny ofert określonych w SIWZ, opisanych w pkt. 1 powyżej. 

5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 15 października 2014 r. – na podstawie art. 94 ust. 2 
pkt. 3 ppkt. a ustawy. 

 
 /-/ 

Grażyna Dłubakowska – Dyrektor PCEiK 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Konsorcjum; Lider: Ryszard Jurkowski, ul. Łaczna 5, 81-657 Gdynia; ryszard@jurkowski.me  
2) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław; 

twp.wroc@dsw.edu.pl  
3) Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław; aprajzner@roe.pl  
4) tablica ogłoszeń, strona internetowa: http://www.pceik.nazwa.pl/public_html/bip/bip.htm 
5) a/a 


