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OR.272.3.1.2016.PSH
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie „Zdolni z Pomorza Powiat Malborski" na terenie Powiatu Malborskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna
Zamawiający – Powiat Malborski zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na
usługę w zakresie sprawowania lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie „Zdolni z
Pomorza - Powiat Malborski" na terenie Powiatu Malborskiego. Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, oraz
analizy złożonej propozycji cenowej pod kątem kryteriów określonych w zaproszeniu, wybrał
propozycję cenową złożoną przez Wykonawcę:
Aleksandra Szukszta, ul. Słowackiego 35a/12, 82-200 Malbork
Zaoferowana przez wyłonionego Wykonawcę cenę brutto: 7.200,00zł
Nazwa kryterium – waga – Cena 60pkt
Nazwa kryterium – waga - dodatkowe doświadczenie w pracy z uczniami szczególnie
uzdolnionymi w zakresie wspierania ich w rozwoju uzdolnień, potwierdzone referencjami
odbiorcy usług – max 20pkt
Nazwa kryterium – waga - dodatkowe doświadczenie w zakresie współpracy z nauczycielami
uczniów szczególnie uzdolnionych, potwierdzone referencjami odbiorcy usług – max 20pkt
Propozycja cenowa najkorzystniejsza z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
Wybrana oferta jest jedyną złożoną w prowadzonym postępowaniu.
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1.

Imię i nazwisko
wykonawcy

Cena
brutto

Liczba
punktów
za
kryterium
cenowe

Aleksandra
Szukszta

7.200,00zl

60pkt

Liczba punktów za
doświadczenie
wykonawcy w
pracy z uczniami
szczególnie
uzdolnionymi

Liczba punktów
za doświadczenie
wykonawcy współpraca z
nauczycielami

Suma
punktów

5pkt

5pkt

70pkt

Z załączonych do oferty dokumentów wynika, iż wykonawca posiada okres dwóch pełnych lat, tj.
2014 i 2015, doświadczenia w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi w zakresie
wspierania ich w rozwoju uzdolnień oraz współpracy z nauczycielami uczniów szczególnie
uzdolnionych, przy czym rok 2014 zaliczono do doświadczenia obligatoryjnego, zaś rok 2015
dodatkowo punktowanego.

