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Radziejowice, 30.04.2019r. 
GCO.272.2.1.2019.UE 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
dla poszczególnych części zamówienia 

 
1. Zamawiający: Gmina Radziejowice 
siedziba: 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10 
tel. 46 857 71 71 
adres internetowy: http://bip.radziejowice.pl e-mail: urzad@radziejowice.pl 
 
2. Tryb postępowania: usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
 
3. Przedmiot zamówienia: 
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY 
RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice 

 
4. Nazwa Projektu: „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach 
gminy Radziejowice”. Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację ww. Projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X. Edukacja 
dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w 
tym w szkołach zawodowych). Nr Umowy o dofinansowanie: RPMA.10.01.01-14-7278/16. 
 
5. Rozstrzygnięcia dla niżej wymienionych części zamówienia: 
 

A. CZĘŚĆ I: Zajęcia dla Uczniów: Warsztaty KREATYWNOŚCI (garncarstwo) 
 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty – wykonawca: 

Nazwa / firma Adres 

Mamula-ceramika i rzemiosło artystyczne 
Urszula Wicher 

05-825 Szczęsne, ul. Kosa 6 

2) Cena:  
30429,00 zł netto plus podatek VAT = 0%, tj. łącznie 30429,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta 
dwadzieścia dziewięć złotych 00/100). 

3) Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: łącznie 860 godz., najniższa wartość osoby wskazanej 
do realizacji: 120 godz. 

 
4) Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz złożył w danej części zamówienia 
korzystną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
 
5) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium: 
Suma 

pkt cena brutto 
(PLN) 

doświadczenie osób wskazanych 
do realizacji zamówienia 

1 Mamula-ceramika i rzemiosło artystyczne Urszula Wicher 
05-825 Szczęsne, ul. Kosa 6 

90 0 90 
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6) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego po 
uprzednim uzgodnieniu. 
 

B. CZĘŚĆ V: SZKOLENIE doskonalące dla nauczycieli – kreatywne GARNCARSTWO 
 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty – wykonawca: 

Nazwa / firma Adres 

Mamula-ceramika i rzemiosło artystyczne 
Urszula Wicher 

05-825 Szczęsne, ul. Kosa 6 

2) Cena:  
3676,00 zł netto plus podatek VAT = 0%, tj. łącznie 3676,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset 
siedemdziesiąt sześć złotych 00/100). 

3) Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia: łącznie 196 godz., najniższa wartość osoby wskazanej 
do realizacji: 40 godz. 

 
4) Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz złożył w danej części zamówienia 
korzystną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
 
5) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium: 
Suma 

pkt cena brutto 
(PLN) 

doświadczenie osób wskazanych 
do realizacji zamówienia 

1 Mamula-ceramika i rzemiosło artystyczne Urszula Wicher 
05-825 Szczęsne, ul. Kosa 6 

90 0 90 

 
6) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego po 
uprzednim uzgodnieniu. 
 
 
Otrzymują: 

1. a/a         ................................. 
2. Wykonawcy, którzy dla danej części złożyli oferty w postępowaniu  

  
 

 


