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Jodłowa, dnia  21.11.2017 

 

Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Malucha” 

ul. Szkolna 1 

39-207 Brzeźnica 

 

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA  

„PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI  

W OŚRODKU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W JODŁOWEJ –  

CZĘŚĆ VIII – ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNE” 

 
 
 
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Malucha” informuje, że w związku z odstąpieniem  

od podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą: 

 Akademia Edukacji PLATON  B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. 

ul. ks. Jałowego 6a, 35-010 Rzeszów 

oraz 

 Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego LINGUA 

os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków 

na „Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w ośrodku wychowania przedszkolnego  

w Jodłowej – część VIII – zajęcia psychologiczne”  została wybrana oferta złożona przez: 

 
ELMAJO  Usługi Szkoleniowe 

ul. Broniewskiego 1b 

58-309 Wałbrzych 

 

Uzasadnienie:  

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy na podstawie oferty dodatkowej.  

Oferent  ELMAJO Usługi Szkoleniowe  złożył ofertę dodatkową, która w ocenie ofert uzyskała łącznie 

największą liczbę punktów, tj. 100,00 punktów, w tym: 

 cena brutto – 100,00 punktów. 

 

Do złożenia oferty dodatkowej Zamawiający zaprosił Grupę MPD Sp. z o.o. i ELMAJO Usługi 

Szkoleniowe, tj. Wykonawców, którzy uzyskali kolejną najwyższą liczbę punktów po liczbie punktów 

uzyskanych przez Akademię Edukacji PLATON  B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. (100,00 pkt.)  

i Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego LINGUA (90,15 pkt.). 
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Do złożenia oferty dodatkowej Zamawiający zaprosił Grupę MPD Sp. z o.o. oraz ELMAJO Usługi 

Szkoleniowe, gdyż wymienieni Wykonawcy złożyli oferty, które w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia uzyskały taką samą łączną liczbę punktów (86,09 pkt.) oraz taką samą liczbę punktów  

w kryterium „cena brutto” (66,09 pkt.) i „doświadczenie” (20,00 pkt.). Ze względu na uzyskanie takiej 

samej liczby punktów przez Grupę MPD Sp. z o.o. i ELMAJO Usługi Szkoleniowe Zamawiający  

nie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zaprosił więc do złożenia oferty 

dodatkowej, na podstawie której został wybrany Wykonawca. Kryterium wyboru oferty Zamawiający 

wskazał: cena brutto – 100%. Zamawiający zastrzegł, że cena oferty brutto wskazana w ofercie 

dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty brutto w poprzednio złożonej ofercie (tj. w ofercie 

pierwotnej). 

 

W odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej wpłynęła oferta złożona 

przez  ELMAJO  Usługi Szkoleniowe. Wykonawca Grupa MPD Sp. z o.o. nie złożył oferty dodatkowej. 

 

Zestawienie ofert dodatkowych, które podlegały ocenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
 
 

lp. 
nazwa i adres  
Wykonawcy 

spełnienie 
warunków  

udziału  
w postępowaniu 

 

(tak/nie) 

oferta 
dopuszczona  

do oceny 
punktowej 

 

(tak/nie) 

1 
ELMAJO  Usługi Szkoleniowe 
ul. Broniewskiego 1b 
58-309 Wałbrzych 

tak tak 

 
 

lp. 
nazwa i adres  
Wykonawcy 

cena brutto 
za 1 godz.  

(PLN) 
 

(Co) 

liczba punktów 
przyznana ofercie 

w kryterium 
"cena brutto" 

(Pc) 

ocena końcowa 
 

(P=Pc) 

1 
ELMAJO  Usługi Szkoleniowe 
ul. Broniewskiego 1b 
58-309 Wałbrzych 

68,90 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


