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 sprawa RRG.271.25.2011                   Świlcza, dn. 18.10.2011 r. 
pismo: 154/R-RRG-ED/11 
 
 

Zawiadomienie  
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
 
Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługi, nazwa zadania:  

Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Mocne podstawy – lepszy start. 
Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I – III szkół 
podstawowych w Gminie Świlcza” 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23 września 2011 r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 304018-2011, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 października 2011 r. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza 
zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.   
 
1)   
dla części nr I, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej – 1 grupa (1 grupa - 30 godzin), 6 
uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr I. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość zamówienia 
wynikająca z oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł 
brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
tej części zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/


   

Nr przetargu: RRG.271.25.2011 SIWZ 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

       
 

strona:  www.swilcza.i-gmina.pl  
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl 

ug.swilcza@pro.onet.pl 

Pobrano z: http://www.swilcza.i-gmina.pl/files/19086_RRG.271.25.2011_wyb_in.pdf  Strona 2 z 34 
 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

------------------------------------------ 

dla części nr II, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 
12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr II złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

29 Agnieszka Szostak, 
zam. 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 60 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

29 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.  

------------------------------------------ 



   

Nr przetargu: RRG.271.25.2011 SIWZ 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

       
 

strona:  www.swilcza.i-gmina.pl  
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl 

ug.swilcza@pro.onet.pl 

Pobrano z: http://www.swilcza.i-gmina.pl/files/19086_RRG.271.25.2011_wyb_in.pdf  Strona 3 z 34 
 

dla części nr III, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 6 
uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr III . Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość zamówienia 
wynikająca z oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł 
brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
tej części zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

 
Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

  

------------------------------------ 
 

dla części nr IV, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 6 
uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr IV złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

29 Agnieszka Szostak, 
zam. 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 60 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 
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Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

29 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.  

------------------------------------------ 

dla części nr V, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej w Bziance – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 6 uczniów x 30 
tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr V . Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość zamówienia 
wynikająca z oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł 
brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
tej części zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 
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------------------------------------------ 
 

dla części nr VI, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 
uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr VI złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

1 
Ewa Krupa 
zam. 35-617 Rzeszów, ul. Władysława IV 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

1 98,3333 98,3333 

7 100,0000 100,0000 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.  

 
------------------------------------------- 
 
dla części nr VII, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej w Mrowli – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 6 uczniów x 30 
tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 
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Dla części nr VII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

10 Dorota Mazur, zam. 36-040 Boguchwała, ul. Wojska 
Polskiego 38 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

10 odrzucona - 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

-------------------------------------- 
 

dla części nr VIII, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 6 uczniów 
x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr VIII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

32 
Bogusława Arkuszyńska, zam. 39-460 Nowa 
Dęba, ul. Al. Zwycięstwa 1a/16 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 
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Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

32 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------ 
 

dla części nr IX, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej w Trzcianie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 
uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr IX złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

12a 
Elżbieta Furmaniak, zam. 35-114 Rzeszów, ul. 
Szarych Szeregów 9 

za 1 godzinę - 90,00 zł 
za 60 godzin – 5 400,00 zł 

 
Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

12a 65,5556 65,5556 
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Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 
 
dla części nr X, tj. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy w Szkole Podstawowej w Świlczy – 3 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 9 uczniów x 
30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 90 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr X . Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość zamówienia 
wynikająca z oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł 
brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
tej części zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

 
Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

 
-------------------------------------- 
 

dla części nr XI, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej – 1 grupa (1 grupa – 
30 godzin), łącznie 6 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XI złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

16 
Halina Głuchowska 
zam. 35-605 Rzeszów, ul. Zawilcowa 3/8 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 

 
Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

16 odrzucona - 

 
Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

-------------------------------------------- 
 

dla części nr XII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach – 3 grupy (1 grupa – 30 
godzin), łącznie 18 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 90 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

17 
Grażyna Lasota, zam. zam. 35-125 Rzeszów, 
ul. Pleśniarowicza 11/56 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

 
Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 



   

Nr przetargu: RRG.271.25.2011 SIWZ 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

       
 

strona:  www.swilcza.i-gmina.pl  
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl 

ug.swilcza@pro.onet.pl 

Pobrano z: http://www.swilcza.i-gmina.pl/files/19086_RRG.271.25.2011_wyb_in.pdf  Strona 10 z 34 
 

ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

17 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

-------------------------------------- 
 

dla części nr XIII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach – 3 grupy (1 grupa – 30 
godzin), łącznie 18 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 90 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XIII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

13 
Małgorzata Król, zam. 35-604 Rzeszów, ul. 
Krokusowa 9a 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

 
Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

13 odrzucona - 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 
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------------------------------------------ 
 

dla części nr XIV, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach – 3 grupy (1 grupa – 30 
godzin), łącznie 18 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 90 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XIV złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

23 
Monika Grzybowska, zam. 36-060 Głogów 
Małopolski, ul. Popiełuszki 10 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

23 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.  

-------------------------------------- 
 
dla części nr XV, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Bziance – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), 
łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 
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Dla części nr XV złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

28 
Lidia Czajak, 
zam. 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 313 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

28 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 
 
dla części nr XVI, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), 
łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XVI złożono łącznie 3 (słownie: trzy) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

1 
Ewa Krupa 
zam. 35-617 Rzeszów, ul. Władysława IV 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

3 
Elżbieta Dąbrowska 
zam. 36-071 Trzciana, Dąbrowa  117B 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 
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7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest jedyną, ważną ofertą złożoną dla części nr XVI. Kryterium wyboru ofert była cena 
100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

1 odrzucona - 

3 odrzucona - 

7 100,0000 100,0000 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 
 
dla części nr XVII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Mrowli – 3 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 
18 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 90 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XVII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

9 
Bożena Kocur 
zam. 36-071 Trzciana, Dąbrowa 116b 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 
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Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

9 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.  

----------------------------------------- 
 
dla części nr XVIII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – 2 grupy (1 grupa – 30 
godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr XVIII. Oferta ta została złożona w terminie. 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość 
zamówienia wynikająca z oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 godzinę x 60 godzin = 
3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie tej części zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

 
Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

------------------------------------------ 

 
dla części nr XIX, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Trzcianie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), 
łącznie 16 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 
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wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XIX złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

12e Dorota Łoboda, zam. 36-071 Trzciana 375 
za 1 godzinę - 80,00 zł 
za 60 godzin – 4 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

12e 73,7500 73,7500 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

 
dla części nr XX, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami   
w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej w Świlczy – 3 grupy (1 grupa – 30 godzin), 
łącznie 30 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 90 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XX złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 
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6 Lucyna Woźniak, zam. 35-505 Rzeszów, ul. 
Strzyżowska 5 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

6 98,3333 98,3333 

7 100,0000 100,0000 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

 
------------------------------------------ 
 
dla części nr XXI, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej – 1 grupa (1 
grupa – 30 godzin), 6 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXI złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

15 
Bogumiła Ostrowska, zam. 36-071 Trzciana, 
Błędowa Zgłobieńska 97 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 
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Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

15 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

 
------------------------------------------ 
 
dla części nr XXII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach – 
3 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 18 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 
minut) = 90 godzin, 

wybrać ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

18 
Bogusława Marek, zam. 36-060 Głogów 
Małopolski, ul. Kwiatowa 24 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

18 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 
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------------------------------------------ 

dla części nr XXIII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach – 
2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 
minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXIII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

22 
Elżbieta Borciuch, 
zam. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 24/88 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

22 odrzucona - 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 
 
dla części nr XXIV, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach – 
2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 
minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 
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Dla części nr XXIV złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

25 
Krystyna Berdel 
zam. 36-055 Bratkowice 150 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

25 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 
 
dla części nr XXV, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Bziance – 1 grupa (1 grupa – 30 
minut),  6 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXV złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

27 
Bernadeta Miazga – Nycz, 
zam. 37-100 Łańcut, ul. Kościuszki 59 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 
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Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

27 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

 
------------------------------------------ 
 
dla części nr XXVI, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – 2 grupy 
(1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 
60 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXVI złożono łącznie 3 (słownie: trzy) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

1 
Ewa Krupa 
zam. 35-617 Rzeszów, ul. Władysława IV 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

3 
Elżbieta Dąbrowska 
zam. 36-071 Trzciana, Dąbrowa  117B 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 
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Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

1 odrzucona - 

3 odrzucona - 

7 100,0000 100,0000 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 
 
dla części nr XXVII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej  
w Mrowli – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 
godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXVII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

11 
Celina Pięta 
zam. 36-054 Mrowla 298 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

11 98,3333 98,3333 
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Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXVIII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej  
w Rudnej Wielkiej – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 
godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXVIII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

30 
Diana Hodyr, zam. 36-054 Mrowla, Rudna 
Wielka 60 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

30 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXIX, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej  
w Trzcianie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 16 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 
godzina = 45 minut) = 60 godzin,  
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wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXIX złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

12c 
Małgorzata Kurzeja, zam. 35-612 Rzeszów, ul. 
Warneńczyka 67/5 

za 1 godzinę - 80,00 zł 
za 60 godzin – 4 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

12c 73,7500 73,7500 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXX, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z trudnościami  
w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej  
w Świlczy – 3 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 30 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina (1 
godzina = 45 minut) = 90 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXX złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 
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5 
Bożena Łyszczek 
zam. 36-046 Zgłobień, Nosówka 340 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

5 98,3333 98,3333 

7 100,0000 100,0000 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXI, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej – 1 grupa ( grupa – 30 godzin),  6 uczniów x 30 
tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXI złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

14 
Marta Rząsa 
zam. 36-071 Trzciana, Błędowa Zgłobieńska 99 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 
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Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

14 odrzucona - 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Bratkowicach – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 
tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

19 
Elżbieta Bąk 
zam. 36-055 Bratkowice 131 „B” 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

19 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 
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dla części nr XXXIII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Bratkowicach – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 
tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXIII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

21 
Irena Bąk 
zam.  36-055 Bratkowice 606 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

21 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXIV, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Bratkowicach – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 
tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXIV złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

24 
Lucyna Krzanicka 
zam. 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrówki 4/37 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

24 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXV, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej w Bziance – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 6 uczniów x 30 tygodni x 1 godzina 
(1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXV złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

26 
Agata Długosz, 
zam. 35-213 Rzeszów, ul. Działowa 5 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
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ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

26 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXVI, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 
1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXVI złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

2 
Damian Trala 
zam. 36-071 Trzciana, Dąbrowa 66a 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 3 540,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

2 odrzucona - 

7 100,0000 100,0000 
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Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXVII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej w Mrowli – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 1 
godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXVII złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

8 
Beata Ostrowska 
zam. 36-054 Mrowla 51 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 60 godzin – 3 600,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

8 98,3333 98,3333 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,000 zł brutto za 
1 godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXVIII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej w Rudnej Wielkiej – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 6 uczniów x 30 tygodni x 1 
godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 
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wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest jedyną ofertą złożoną dla tej  części zamówienia, tj. na prowadzenie zajęć dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej. Oferta ta 
została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie 

podlega odrzuceniu. Wartość zamówienia wynikająca z oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 
1 godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

 
Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXIX, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej w Trzcianie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 12 uczniów x 30 tygodni x 
1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXIX złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów ul. Kamińskiego 12,  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

12d Lucyna Rzepka, zam. 36-071 Trzciana 327 C 
za 1 godzinę - 80,00 zł 
za 60 godzin – 4 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
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ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

12d 73,7500 73,7500 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,000 zł brutto za 
1 godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXX, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Szkole 
Podstawowej w Świlczy – 3 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 30 uczniów x 30 tygodni x 1 
godzina (1 godzina = 45 minut) = 90 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXX złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

4 
Halina Tarańska, zam. 35-209 Rzeszów, ul. 
Mikołajczyka  12/64 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 90 godzin – 5 400,00 zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 90 godzin – 5 310,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

4 98,3333 98,3333 

7 100,0000 100,0000 
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Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 90 godzin = 5 310,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXXI, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z gimnastyki korekcyjnej 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 14 uczniów x 
30 tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin,  

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXXI złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

20 
Violetta Oreńczuk 
zam. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 22/77 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

20 98,3333 98,3333 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,000 zł brutto za 
1 godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXXII, tj. prowadzenie zajęć dla uczniów z gimnastyki korekcyjnej w Szkole 
Podstawowej w Trzcianie – 2 grupy (1 grupa – 30 godzin), łącznie 20 uczniów x 30 tygodni x 
1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 60 godzin,  
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wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. 
Kamińskiego 12 z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXXII  złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 

7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12 

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 60 godzin – 3 540,00 zł 

12b Renata Misiuda, zam. 36-071 Trzciana 66A 
za 1 godzinę - 80,00 zł 
za 60 godzin – 4 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 
12 jest ofertą najkorzystniejszą. Kryterium wyboru ofert była cena 100%.  Przy porównaniu 
ofert i ich ocenie oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert 
zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 21. 

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

12b 73,7500 73,7500 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,000 zł brutto za 
1 godzinę x 60 godzin = 3 540,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

dla części nr XXXXIII, tj. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych  
w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – 1 grupa (1 grupa – 30 godzin), 10 uczniów x 30 
tygodni x 1 godzina (1 godzina = 45 minut) = 30 godzin, 

wybrano ofertę złożoną przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 
35-211 Rzeszów z ceną jednostkową brutto za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć: 59,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych brutto). 

Uzasadnienie wyboru: 

Dla części nr XXXXIII  złożono łącznie 2 (słownie: dwie) oferty.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto zł 
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7 
JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek  
adres: 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 12  

za 1 godzinę - 59,00 zł 
za 30 godzin – 1 770,00 zł 

31 
Monika Styka, zam. 35-222 Rzeszów, ul. 
Broniewskiego 19/3 

za 1 godzinę - 60,00 zł 
za 30 godzin – 1 800,00 zł 

Oferta złożona przez JWS Jagielończyk, Wojciech Ficek, ul. Kamińskiego 12, 35-211 
Rzeszów jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Kryterium wyboru ofert 
była cena 100%. Tym samym jest to oferta z najniższą ceną i największą ilością punktów.  

Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

7 100,0000 100,0000 

31 odrzucona - 

 

Wartość zamówienia wynikająca z najkorzystniejszej oferty, tj. kwota: 59,00 zł brutto za 1 
godzinę x 30 godzin = 1 770,00 zł brutto, nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

------------------------------------------ 

Suma cen z ofert najkorzystniejszych, tj. kwota 143 370,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści 
trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych) nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia. 
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