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Projekt pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. 
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INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

dotycząca zakupu materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej 

na potrzeby realizacji projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość",  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 27.01.2015 r. po 

rozpatrzeniu wszystkich złożonych ofert wybrana została oferta: 

 

 

POMOCE NAUKOWE 

JOANNA GĄSIOROWSKA  

33-386 OLSZANA 127 

 
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

 

      W ramach niniejszego postępowania ocenie podlegała oferta spełniająca wymogi                     

w zapytaniu ofertowym, wraz z załącznikami stanowiących integralną część do zapytania 

ofertowego.  

Podczas naboru na zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej do dnia 

10.02.2015 r. do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty: 

 
a) Oferta złożona przez EDU-CENTRUM  

Centrum Pomocy Edukacyjnych  

Klaudia Zychla 

ul. Stalowa 89/5 

53-440 Wrocław 
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b) Oferta złożona przez Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

„VIKA” – Renata Musielska 

Lubanów 28 B 

98-235 Błaszki 

 

c) Oferta złożona przez Pomoce Naukowe  

Joanna Gąsiorowska 

33-386 OLSZANA 127 

 
 Wszystkie oferty podlegały ocenie i spełniały wymogi z zapytania ofertowego z dnia 

27.01.2015 r.  

W oparciu o kryterium tj. cena 100 % oferta złożona przez Pomoce Naukowe Joanna Gąsiorowska   

33-386 Olszana 127, przedstawiła najniższą cenę i uzyskała 100 pkt. liczonych według wzoru 

zamieszczonego w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium CENA 100 %. Cena oferty nie przekracza 

budżetu projektu.  

 

 

 

   Wójt Gminy Dzierzgowo 

Robert Jeliński 

 
 

 

 

 

 


