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INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

dotyczącego przeprowadzenia dodatkowych zajęć z zakresu języka obcego, przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – 

zawodowym rozwijających kompetencje kluczowe w ramach 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 02.10.2014 r. po 

rozpatrzeniu wszystkich złożonych ofert wybrane zostały oferty na poszczególne zadania: 

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie. 

 

Zad. 1  Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w 

Dzierzgowie w łącznej liczbie 30 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 12 godz. i w 

okresie I-IV 2015 r. - 18 godz.)  

Pan Jarosław Tomaszewski 
 

Zad. 1.1 Zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w 

Dzierzgowie w łącznej liczbie 30 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 12 godz. i w 

okresie I-IV 2015 r. - 18 godz.) 

Pani Magdalena Robak 
 

Zad. 2      Przedmioty matematyczno – przyrodnicze: 

 

Zad. 2.1  Zajęcia z matematyki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie w 

łącznej liczbie 60 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 24 godz. i w okresie I-IV 2015 r. - 

36 godz.) 

Pani Aldona Ewa Puźmirowska 
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Zad. 2.2  Zajęcia z przyrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie w 

łącznej liczbie 60 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 24 godz. i w okresie I-IV 2015 r. - 

36 godz.) 

Pani Grażyna Rybacka 

 

Zad.  3   Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla 

uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie w łącznej liczbie 20 godzin (w okresie 

X-XII 2014 r. - 8 godz. i w okresie I-IV 2015 r. - 12 godz.) 

Pani Agnieszka Szymańska 
 

Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie: 

 

Zad. 4  Zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum w 

Dzierzgowie w łącznej liczbie 30 godzin (w okresie X-I 2015 r. - 30 godz.)  

Pani Sylwia Krupa 
 

Zad. 4.1 Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów Publicznego Gimnazjum w 

Dzierzgowie w łącznej liczbie 30 godzin (w okresie II-VI 2015 r. - 30 godz.)  

Pani Irena Wierzejska 
 

Zad. 5     Przedmioty matematyczno – przyrodnicze: 

 

Zad. 5.1  Zajęcia z matematyki dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie 

w łącznej liczbie 60 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 24 godz. i w okresie I-IV 2015 

r. - 36 godz.) 

Pani Dorota Szmalc 
 

Zad. 5.2  Zajęcia z fizyki/chemii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie 

w łącznej liczbie 20 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 8 godz. i w okresie I-IV 2015 r. 

- 12 godz.) 

Pan Zbigniew Kowalski 
 

Zad. 5.3  Zajęcia z biologii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie w 

łącznej liczbie 20 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 8 godz. i w okresie I-IV 2015 r. - 

12 godz.) 

Pani Teresa Grażyna Olszak 
 

Zad. 5.4  Zajęcia z geografii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie w 

łącznej liczbie 20 godzin (w okresie X-XII 2014 r. - 8 godz. i w okresie I-IV 2015 r. - 

12 godz.) 

Pan Jerzy Bogusław Czarnecki 
 

Zad. 6.  Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla 

uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie w łącznej liczbie 20 godzin (w 

okresie X-XII 2014 r. - 8 godz. i w okresie I-IV 2015 r. - 12 godz.) 

Pani Agnieszka Szymańska 
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Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

 

      W ramach niniejszego postępowania ocenie podlegały oferty spełniające wymogi                     

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

ofertowego. Podczas naboru na usługi edukacyjne wymienione w zadaniach 1-6 wpłynęło 

łącznie 12 ofert od osób fizycznych. Zamawiający wybrał oferty, które zostały ocenione jako 

najkorzystniejsze w oparciu o kryterium CENA 100 % i były to jedyne oferty podlegające 

ocenie na dane zadania. Ceny ofert nie przekraczają budżetu projektu. Wykonawcy 

wymienieni poniżej przedstawili najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną 

ilość punktów – 100 pkt.  

 

 

 

       

 

Wójt Gminy Dzierzgowo 

Robert Jeliński 


