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Znak sprawy: POPPPiDM.221A-63/13 

      

Do wszystkich Wykonawców  
        Nr postępowania:  

BZP nr 513688-2013 
z dnia 11.12.2013 r. 
  

 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE OFERT I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 oraz art 93 ust. 3 ustawy  ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zmianami), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania pn.: „Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia i realizacji form doskonalenia 
nauczycieli (warsztaty, szkolenia, wykłady, konsultacje, seminaria, szkoleniowe rady pedagogiczne) 
dla uczestników projektu Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego”: 

 
I. NA CZĘŚĆ Nr 1 
-  szkoleniowcy - eksperci – oferta: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces  edukacyjny?”: 
 
1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO: 
Ofertę nr 1: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 
Poznań, za cenę:  
Ekspert I: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
Ekspert II: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
 
Oferta otrzymała 100 pkt.  
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
 
2. Umowa na część nr 1 zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy nr 1, przed 
upływem terminów, o których mowa w § 94 ust. 1, w związku z tym, iż w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na część 1 złożono tylko jedną ofertę. 
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II. NA CZĘŚĆ NR 2 
-  szkoleniowcy - eksperci – oferta: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”: 
 
1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO: 
Ofertę nr 1: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 
Poznań, za cenę:  
Ekspert I: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
Ekspert II: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
Ekspert III: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
Ekspert IV: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
 
Oferta otrzymała 100 pkt.  
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
 
2. Umowa na część nr 2 zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy nr 1, przed 
upływem terminów, o których mowa w § 94 ust. 1, w związku z tym, iż w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na część 2 złożono tylko jedną ofertę. 
 
III. NA CZĘŚĆ 3 
-  szkoleniowiec - ekspert – oferta: „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”: 

Unieważnia się  postępowanie na część 3 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie:  
Na część 3 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
IV. NA CZĘŚĆ 4 
-  szkoleniowcy - eksperci – oferta: „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła”: 
 
1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO: 
Ofertę nr 1: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 
Poznań, za cenę:  
Ekspert I: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
Ekspert II: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
 
Oferta otrzymała 100 pkt.  
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
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2. Umowa na część nr 4 zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy nr 1, przed 
upływem terminów, o których mowa w § 94 ust. 1, w związku z tym, iż w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na część 4 złożono tylko jedną ofertę. 

 
V. NA CZĘŚĆ 5 
-  szkoleniowcy – eksperci – oferta: „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”: 
 
1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO: 
Ofertę nr 1: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 
Poznań, za cenę:  
Ekspert I: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
Ekspert II: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
 
Oferta otrzymała 100 pkt.  
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
 
2. Umowa na część nr 5 zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy nr 1, przed 
upływem terminów, o których mowa w § 94 ust. 1, w związku z tym, iż w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na część 5 złożono tylko jedną ofertę. 
 
VI. NA CZĘŚĆ 6 
-  szkoleniowcy – eksperci - oferta: „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny 
Internet”: 
 
Unieważnia się  postępowanie na część 6 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie:  
Na część 6 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
VII. NA CZĘŚĆ 7 
-  szkoleniowcy – eksperci – oferta: „Nauczyciel 45+”: 
 
1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO: 
Ofertę nr 1: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 51, 60-115 
Poznań, za cenę:  
Ekspert I: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
Ekspert II: 
Cena brutto za 1 godz.: 138,00 zł.  
 
Oferta otrzymała 100 pkt.  
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
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2. Umowa na część nr 7 zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy nr 1, przed 
upływem terminów, o których mowa w § 94 ust. 1, w związku z tym, iż w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na część 7 złożono tylko jedną ofertę. 
 
VIII. NA CZĘŚĆ 8 
-  szkoleniowiec – ekspert - oferta: „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?”: 
 
Unieważnia się  postępowanie na część 8 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie:  
Na część 8 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
IX. NA CZĘŚĆ 9 
-  szkoleniowiec - ekspert – oferta: „Pierwszy / drugi rok pracy dyrektora”: 
 
Unieważnia się postępowanie na część 9 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie:  
Na część 9 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
X. NA CZĘŚĆ 10 
-  szkoleniowiec - ekspert – temat: „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” dla Sieci 
współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i przedszkoli: 
Unieważnia się postępowanie na częśc 10 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie:  
Na część 10 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
 
XI. NA CZĘŚĆ 11 
-  szkoleniowiec - ekspert – temat: „Nauczyciele pracują zespołowo” dla Sieci współpracy  
i samokształcenia nauczycieli humanistów:  
 
Unieważnia się postępowanie na część 11 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
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Uzasadnienie:  
Na część 11 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
XII. NA CZĘŚĆ 12 
-  szkoleniowiec - ekspert – temat: „Współpraca z rodzicami - rozwój kompetencji wychowawczych 
rodzica” dla Sieci współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów i logopedów: 
 
Unieważnia się postępowanie na część 12 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie:  
Na część 12 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
XIII. NA CZĘŚĆ 13 
-  szkoleniowiec – ekspert – temat: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” dla Sieci współpracy 
i samokształcenia nauczycieli przedmiotów politechnicznych i przyrodniczych: 
 
Unieważnia się postępowanie na część 13 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie:  
Na część 13 w wyznaczonym terminie nie została złozona żadna oferta.  
 
 
 
 
 

Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach 
Renata Czapczyńska 

Polkowice, 31.12.2013 r. 
 
 


