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OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY 

 

WND-POKL.09.01.02-28-111/11 
Data: 04.11.2011r. 
Godz: 9:00 
Miejsce: Urząd Gminy Ostróda, biuro projektu pok. 220 

Osoby dokonujące wyboru ofert: 
- koordynator projektu Janina Grażyna Roman 
- asystent koordynatora  Iwona Derbin 
- księgowa Danuta Kucharczuk 
- specjalista do spraw PZP Magdalena Wajdyk 

 
Na podstawie Zarządzenia nr 10/2009 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Ostróda, 

Zamawiający tj. Gmina Ostróda informuje, że na: Realizację zajęć pozalekcyjnych  

w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki wybrano następujące oferty na poszczególne części zamówienia: 

 

L.p 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Przedmiot zamówienia 

Prawidłowość 
złożenia oferty: 

- miejsce 
- termin 

- wymagane 

załączniki 

Zgodność 

oferty    z 

oczekiwania

mi 

(kwalifikacje, 

doświadczeni

e) 

Wybrano do 

realizacji 

 

 
1 

Joanna S. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Brzydowo 

30h 

tak tak    tak 

 
2 

Beata K. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu  

umiejętności 
matematycznych w SP 

Brzydowo 
30h 

tak tak tak 

 
3 

Joanna W. 
  

Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy SP Brzydowo 

60h 

tak tak tak 

 
4 

Anna B. Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy w SP 

Brzydowo 
30h 

tak tak tak 
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5 

Dorota Ł. Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

uzdolnionych ze 
szczególnym 

uwzględnieniem nauk 
matem.-przyr. w  SP Stare 

Jabłonki 30h 

tak tak tak 

 
6 

Dorota Ł. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy SP Stare 
Jabłonki 

60h 

tak tak tak 

 
7 

Jolanta C. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu  

umiejętności 
matematycznych w SP Stare 

Jabłonki 
30h 

tak tak tak 

 
8 

Jolanta C. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 

pisaniu w SP Stare Jabłonki 
30h 

tak tak tak 

 
9 

Ewa R. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Lipowo 30h 

tak tak tak 

 
10 

Jolanta O. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Lipowo 30h 

tak tak tak 

 
11 

Irena Ch. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu  

umiejętności 
matematycznych w SP 

Lipowo 
30h 

tak tak tak 

 
12 

Irena Ch. Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

uzdolnionych ze 
szczególnym 

uwzględnieniem nauk 
matem.-przyr. w  SP Lipowo 

30h 

tak tak tak 

 
13 

Maciej F. Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy w SP 

Lipowo 
30h 

tak tak tak 

 
14 

Maciej F. Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy w SP 

Pietrzwałd 
30h 

tak tak tak 

 
15 

Andrzej W. Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy w SP 

Pietrzwałd 
30h 

tak tak tak 

 
16 

Jzabela S. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Pietrzwałd 

15h 

tak tak tak 
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17 

Bożena B. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy SP 
Pietrzwałd 

30h 

tak tak tak 

 
18 

Agnieszka B. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Pietrzwałd 

30h 
 

tak tak tak 

 
19 

Elżbieta Sz. 
 

Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Pietrzwałd 

15h 
 

tak tak tak 

 
20 

Marzena B. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 

pisaniu w SP Tyrowo 
30h 

 

tak tak tak 

 
21 

Grażyna Ś. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 

pisaniu w SP Tyrowo 
30h 

 

tak tak tak 

 
22 

Dorota G. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 

pisaniu w SP Tyrowo 
30h 

 

tak tak tak 

 
23 

Dorota G. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu  

umiejętności 
matematycznych w SP 

Tyrowo 
30h 

 

tak tak tak 

 
24 

Dorota Cz. Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

uzdolnionych ze 
szczególnym 

uwzględnieniem nauk 
matem.-przyr. w  SP 

Tyrowo 30h 

tak tak tak 

 
25 

Bernadeta B. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy SP Szyldak 
30h 

tak tak tak 

 
26 

Mirosława G. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 

pisaniu w SP Szyldak 
30h 

 

tak tak tak 

 
27 

Mirosława G. Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy w SP 

Szyldak 
30h 

tak tak tak 
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28 

Barbara R. Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

uzdolnionych ze 
szczególnym 

uwzględnieniem nauk 
matem.-przyr. w  SP 

Szyldak 30h 

tak tak tak 

 
29 

Barbara R. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu  

umiejętności 
matematycznych w SP 

Szyldak 30h 
 
 

tak tak tak 

 
30 

Urszula Z. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 

pisaniu w SP Wygoda 
30h 

 

tak tak tak 

 
31 

Urszula Z. Zajęcia socjoterapeutyczne i 
psychoedukacyjne dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji 
społecznej w SP Wygoda 

30h 

 

tak tak tak 

 
32 

Małgorzata L. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu  

umiejętności 
matematycznych w SP 

Wygoda 30h 
 
 

tak tak tak 

 
33 

Lila B. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy SP Wygoda 
60h 

tak tak tak 

 
34 

Aneta J. Zajęcia socjoterapeutyczne i 
psychoedukacyjne dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji 
społecznej w SP Zwierzewo 

30h 

 

tak tak tak 

 
35 

Katarzyna D. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w zdobywaniu  

umiejętności 
matematycznych w SP 

Zwierzewo 30h 
 
 

tak tak tak 

 
36 

Joanna Sz.  Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Zwierzewo 

30h 

 

tak tak tak 

 
37 

Mariola K. Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy w SP 

Zwierzewo 
30h 

tak tak tak 
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38 

Katarzyna R. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy SP 
Zwierzewo 

30h 
 

tak tak tak 

 
39 

Bożena C. Zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i 
pisaniu w SP Samborowo 

30h 

 

tak tak tak 

 
40 

Katarzyna M. Zajęcia korekcyjne dla dzieci 
z wadami postawy w SP 

Samborowo 
30h 

tak tak tak 

 
41 

Urszula J. Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

uzdolnionych ze 
szczególnym 

uwzględnieniem nauk 
matem.-przyr. w  SP 

Samborowo 30h 

tak tak tak 

 
42 

Wanda B. Zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy SP 
Samborowo 

30h 
 

tak tak tak 

 
43 

Kinga R. Zajęcia socjoterapeutyczne i 
psychoedukacyjne dla dzieci 
z zaburzeniami komunikacji 
społecznej w SP Samborowo 

30h 

 
 

tak tak tak 

 

Najkorzystniejsza oferta zawiera najniższą cenę brutto za 1 godzinę zajęć. 

W postępowaniu odrzucono 7ofert z powodu zbyt wysokiej ceny (wybrane zostały 

korzystniejsze oferty), 9 ofert po przeprowadzonych negocjacjach wybrano do realizacji  w/w 

zajęć. Wykluczono 1 Wykonawcę z uwagi na to, że nie można zawierać umowy zlecenia z 

własnym pracodawcą. 

Umowa w sprawie w/w zamówienia zostanie zawarta po 2 listopada 2011 r. 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji  Wójt Gminy Ostróda 

Gustaw Marek Brzezin 

 

 

 

 

 

 

Koordynator projektu 


