
Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian 

 

 

       Bistuszowa, 18.04.2013r. 

 

PROTOKÓŁ  

Z WYBORU NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY 

 
Dot.: zapytania ofertowego nr 1/2013 zgodnym z zasadą konkurencyjności „Świadczenie usług edukacyjnych 

obejmujących prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej”  

w tym: 

 

I) prowadzenie koła matematycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI w SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r.  

II) prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r.  

III) prowadzenie koła przyrodniczo-turystycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-

VI SP w wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

IV) prowadzenie koła informatycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

V) prowadzenie zajęć wyrównawczych z  matematyki w kl. IV-VI w wymiarze 

188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

VI) prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

VII) prowadzenie zajęć wyrównawczych z przyrody w kl. IV-VI SP w wymiarze 

188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

VIII) prowadzenie zajęć pedagogicznych w kl. IV-VI SP w wymiarze 94h w okresie 

od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

IX) prowadzenie zajęć  logopedycznych w kl. IV-VI SP  w wymiarze  188h w 

okresie od maja 2013 r. do czerwca 2015 r. 

 

Dostarczenie ofert 

Dostarczono oferty do następujących osób na zajęcia : 

I) prowadzenie koła matematycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI w SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r.  

Anna Kwaśny 

Marta Mazurkiewicz 

Ewa Stańczyk-Kukla 

 

 

II)prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Magdalena Hońdo  

Magdalena Hudyka  

Jolanta Hec 

 

III)prowadzenie koła przyrodniczo-turystycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI 

SP w wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Beata Wojtanowska  

Danuta Cius  

Maria Knapik  



 

IV) prowadzenie koła informatycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Krzysztof Kliś  

Ewa Stańczyk Kukla  

Marta Mazurkiewicz 

 

V) prowadzenie zajęć wyrównawczych z  matematyki w kl. IV-VI w wymiarze 

188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Anna Kwaśny  

Marta Mazurkiewicz  

Ewa Stańczyk Kukla   

 

VI) prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Magdalena Hońdo  

Magdalena Hudyka  

Jolanta Hec 

 

VII) prowadzenie zajęć wyrównawczych z przyrody w kl. IV-VI SP w wymiarze 

188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Beata Wojtanowska  

Danuta Cius  

Maria Knapik  

 

VIII)  prowadzenie zajęć pedagogicznych w kl. IV-VI SP w wymiarze 94h w okresie 

od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Dorota Pluta 

Anna Boryczka 

Ewa Sarad - Kukuczka 

 

IX) prowadzenie zajęć  logopedycznych w kl. IV-VI SP  w wymiarze  188h w 

okresie od maja 2013 r. do czerwca 2015 r. 

Wioletta Ochwał-Pawlik 

Monika Buczek 

Klaudia Beściak 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły do Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian wraz z datą 

wpłynięcia 

 

I) prowadzenie koła matematycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI w SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r.  

Anna Kwaśny - 12.04.2013 r. 

Marta Mazurkiewicz - 11.04.2013 r. 

Ewa Stańczyk-Kukla - 12.04.2013 r. 

 

 

II)prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Magdalena Hońdo - 14.04.2013 r. 



Magdalena Hudyka - 12.04.2013 r. 

Jolanta Hec - 10.04.2013 r. 

 

III)prowadzenie koła przyrodniczo-turystycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI 

SP w wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Beata Wojtanowska – 12.04.2013 r. 

Danuta Cius - 11.04.2013 r. 

Maria Knapik - 11.04.2013 r. 

 

IV) prowadzenie koła informatycznego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Krzysztof Kliś - 12.04.2013 r. 

Ewa Stańczyk Kukla - 11.04.2013 r. 

Marta Mazurkiewicz - 12.04.2013 r. 

 

V) prowadzenie zajęć wyrównawczych z  matematyki w kl. IV-VI w wymiarze 

188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Anna Kwaśny - 12.04.2013 r. 

Marta Mazurkiewicz – 12.04.2013 r. 

Ewa Stańczyk Kukla – 11.04.2013 r. 

 

VI) prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego w kl. IV-VI SP w 

wymiarze 188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Magdalena Hońdo - 14.04.2013 r. 

Magdalena Hudyka - 12.04.2013 r. 

Jolanta Hec – 10.04.2013 r. 

 

VII) prowadzenie zajęć wyrównawczych z przyrody w kl. IV-VI SP w wymiarze 

188h w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Beata Wojtanowska – 12.04.2013 r. 

Danuta Cius - 11.04.2013 r. 

Maria Knapik - 11.04.2013 r. 

 

VIII)  prowadzenie zajęć pedagogicznych w kl. IV-VI SP w wymiarze 94h w okresie 

od maja 2013r. do czerwca 2015r. 

Dorota Pluta - 12.04.2013 r. 

Anna Boryczka – 13.04.2013 r. 

Ewa Sarad – Kukuczka - 11.04.2013 r. 

 

IX) prowadzenie zajęć  logopedycznych w kl. IV-VI SP  w wymiarze  188h w 

okresie od maja 2013 r. do czerwca 2015 r. 

Wioletta Ochwał-Pawlik - 13.04.2013 r. 

Monika Buczek – 14.04.2013 r. 

Klaudia Beściak - 13.04.2013 r. 

 

 

 

 

 

 



Wyłonienie ofert: 

 

I) koło matematyczne dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI w SP w wymiarze 94h w okresie 

od maja 2013r. do czerwca 2015r. 
Wpłynęły 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Anna Kwaśny – 70,00 zł 

Marta Mazurkiewicz – 65,00 zł 

Ewa Stańczyk-Kukla – 75,00 zł 

 

Spośród 3 Oferentów został wybrany Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza – 

pani Marta Mazurkiewicz  
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

II) koło języka angielskiego dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w wymiarze 94h w 

okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r.  
Wpłynęły 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Magdalena Hońdo – 68.00 zł 

Magdalena Hudyka – 70,00 zł 

Jolanta Hec – 65,00 zł 

 

Spośród 3 Oferentów wyłoniono Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza –ofertę 

pani Jolanty Hec 
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

III) koło przyrodniczo-turystyczne dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w wymiarze 94h 

w okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 
Wpłynęło 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Beata Wojtanowska – 65,00 zł 

Danuta Cius – 75,00 zł 

Maria Knapik – 70,00 zł 

 

Spośród 3 Oferentów został wybrany Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza – 

pani Beata Wojtanowska 
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

IV) koło informatyczne dla uczniów zdolnych w kl. IV-VI SP w wymiarze 94h w okresie 

od maja 2013r. do czerwca 2015r. 
Wpłynęły 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Krzysztof Kliś – 68,00 zł 

Ewa Stańczyk Kukla – 65,00 zł 

Marta Mazurkiewicz – 75,00 zł 



 

Spośród 3 Oferentów został wybrany Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza – 

pani Ewy Stańczyk Kukla 
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

V) zajęcia wyrównawcze z  matematyki w kl. IV-VI w wymiarze 188h w okresie od maja 

2013r. do czerwca 2015r. 
Wpłynęło 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Anna Kwaśny – 68,00 zł 

Marta Mazurkiewicz – 65,00 zł 

Ewa Stańczyk Kukla – 75,00 zł 

 

Spośród 3 Oferentów został wybrany Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza – 

pani Marty Mazurkiewicz 
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

VI) zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w kl. IV-VI SP w wymiarze 188h w 

okresie od maja 2013r. do czerwca 2015r. 
Wpłynęło 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Magdalena Hońdo – 68.00 zł 

Magdalena Hudyka – 70,00 zł 

Jolanta Hec – 65,00 zł 

Spośród 3 Oferentów został wybrany Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza – 

pani Jolanta Hec 
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

VII) zajęcia wyrównawcze z przyrody w kl. IV-VI SP w wymiarze 188h w okresie od 

maja 2013r. do czerwca 2015r. 
Wpłynęło 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Beata Wojtanowska – 65,00 zł 

Danuta Cius – 75,00 zł 

Maria Knapik – 70,00 zł 

 

Spośród 3 Oferentów został wybrany Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza – 

pani Beata Wojtanowska 
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 



VIII) zajęcia pedagogiczne w kl. IV-VI SP w wymiarze 94h w okresie od maja 2013r. do 

czerwca 2015r. 
Wpłynęły 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Dorota Pluta – 65,00 zł 

Anna Boryczka – 68,00 zł 

Ewa Sarad – Kukuczka – 70,00 zł 

 

Spośród 3 Oferentów został wybrany Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza – 

pani Dorota Pluta 
Cena oferowana brutto 65,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

IX) zajęcia logopedyczne w kl. IV-VI SP  w wymiarze  188h w okresie od maja 2013 r. do 

czerwca 2015 r. 
Wpłynęły 3 oferty z następującymi kwotami brutto: 

Wioletta Ochwał-Pawlik – 60,00 zł 

Monika Buczek – 63,00 zł 

Klaudia Beściak – 62,00 zł 

 

Spośród 3 Oferentów wybrano Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza – pani 

Wioletta Ochwał-Pawlik 
Cena oferowana brutto 60,00 zł za jedną godzinę prowadzenia zajęć pozalekcyjnych  

 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą 

zgodnie z kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia , tj. ofertę z 

najniższą ceną brutto. 

 

 

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego 

Informacja o wyborze Wykonawcy będzie upubliczniona na stronie internetowej 

Stowarzyszenia www.bistuszowa.info dnia 18.04.2013r. 

 

 

     

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis)  


