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Dotyczy postępowania NR XX/TIE/ZDZB/2016 

Łódź dnia 04.10.2016 

     PROTOKÓŁ Z WYBORU 

najkorzystniejszej oferty  

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Część 1 – przeprowadzenie korepetycji z języka polskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat 

uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1  

w Łodzi:„Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39 i Ogród Jordanowski, ul. Łanowa 14b. 

Korepetycje odbywać się będą w godzinach pracy świetlic tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku w godz. 13:00 – 19:00 oraz w soboty od 9:00 – 15:00 według określonego przez Dyrektora 

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 grafiku. Do zrealizowania w ramach projektu jest 6 maksymalnie 

cykli korepetycji z języka polskiego ( 1 cykl korepetycji będzie trwał 11 tygodni – 2 godziny tygodniowo 

w każdej lokalizacji, łącznie 22 godziny w każdej lokalizacji). Prowadzenie korepetycji dla grupy około 4 

dzieci i młodzieży w okresie od września 2016 r. do lutego 2019 r. 

Część 2 – przeprowadzenie korepetycji z matematyki dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat 

uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: 

„Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39 i Ogród Jordanowski, ul. Łanowa 14b. Korepetycje 

odbywać się będą w godzinach pracy świetlic tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godz. 13:00 – 19:00 oraz w soboty od 9:00 – 15:00 według określonego przez Dyrektora Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych Nr 1 grafiku. Do zrealizowania w ramach projektu jest 6 cykli maksymalnie korepetycji z 

matematyki ( 1 cykl korepetycji będzie trwał 11 tygodni – 2 godziny tygodniowo w każdej lokalizacji, 

łącznie 22 godziny w każdej lokalizacji). Prowadzenie korepetycji dla grupy około 4 dzieci i młodzieży w 

okresie od września 2016 r. do lutego 2019 r. 

Część 3 – przeprowadzenie korepetycji z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat 

uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w 

Łodzi:„Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39 i Ogród Jordanowski, ul. Łanowa 14b. Korepetycje 

odbywać się będą w godzinach pracy świetlic tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godz. 13:00 – 19:00 oraz w soboty od 9:00 – 15:00 według określonego przez Dyrektora Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych Nr 1 grafiku. Do zrealizowania w ramach projektu jest 6 maksymalnie cykli korepetycji z 

języka angielskiego ( 1 cykl korepetycji będzie trwał 11 tygodni – 2 godziny tygodniowo w każdej 

lokalizacji, łącznie 22 godziny w każdej lokalizacji). Prowadzenie korepetycji dla grupy około 4 dzieci i 

młodzieży w okresie od września 2016 r. do lutego 2019 r. 
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Część 4 – przeprowadzenie korepetycji z edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci i młodzieży w wieku 

6-10 lat uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w 

Łodzi:„Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39 i Ogród Jordanowski, ul. Łanowa 14b. Korepetycje 

odbywać się będą w godzinach pracy świetlic tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godz. 13:00 – 19:00 oraz w soboty od 9:00 – 15:00 według określonego przez Dyrektora Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych Nr 1 grafiku. Do zrealizowania w ramach projektu jest maksymalnie 6 cykli korepetycji z 

edukacji wczesnoszkolnej (1 cykl korepetycji będzie trwał 11 tygodni – ilość godzin tygodniowo 

uzależniona będzie od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu w każdej lokalizacji, 

maksymalnie 22 godziny w każdej lokalizacji na cykl). Prowadzenie korepetycji dla grupy około 4 dzieci i 

młodzieży w okresie od września 2016 r. do  lutego 2019 r. 

 

Część 5 – przeprowadzenie korepetycji z fizyki dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat 

uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: 

„Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39 i Ogród Jordanowski, ul. Łanowa 14b. Korepetycje 

odbywać się będą w godzinach pracy świetlic tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godz. 13:00 – 19:00 oraz w soboty od 9:00 – 15:00 według określonego przez Dyrektora Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych Nr 1 grafiku. Do zrealizowania w ramach projektu jest maksymalnie 6 cykli korepetycji z 

fizyki (1 cykl korepetycji będzie trwał 11 tygodni – ilość godziny tygodniowo uzależniona będzie od 

zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu w każdej lokalizacji, maksymalnie 22 godziny 

w każdej lokalizacji na cykl). Prowadzenie korepetycji dla grupy około 4 dzieci i młodzieży w okresie od 

września 2016 r. do lutego 2019 r. 

 

Część 6 – przeprowadzenie korepetycji z chemii dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat 

uczęszczających do dwóch świetlic środowiskowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w 

Łodzi:„Emdek na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39 i Ogród Jordanowski, ul. Łanowa 14b. Korepetycje 

odbywać się będą w godzinach pracy świetlic tj. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w 

godz. 13:00 – 19:00 oraz w soboty od 9:00 – 15:00 według określonego przez Dyrektora Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych Nr 1 grafiku. Do zrealizowania w ramach projektu jest maksymalnie 6 cykli korepetycji z 

chemii ( 1 cykl korepetycji będzie trwał 11 tygodni – ilość godziny tygodniowo uzależniona będzie od 

zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu w każdej lokalizacji, maksymalnie 22 godziny 

w każdej lokalizacji na cykl). Prowadzenie korepetycji dla grupy około 4 dzieci i młodzieży w okresie od 

września 2016 r. do lutego 2019 r. 
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w ramach Projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego 2014 – 2020. 

II. Zapytanie ofertowe zamieszczono zostało na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 

Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov oraz wysłano za pomocą poczty 
elektronicznej do następujących podmiotów:  

 

 gabriela.dressler@wp.pl, 

 agata9611@gazeta.pl, 

 annawojtczak@onet.pl, 

 tlp@gazeta.pl, 

 g.strzelecka@poczta.onet.pl, 

 mariolaokraska@wp.pl, 

 d.lewinska@onet.pl. 

                                                           ustalając termin składania ofert na dzień 12.09 

2016 r. do godz. 16.00. 

III. Do oceny ofert powołano Komisję w składzie: 

a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji; 
b) Andrzej Gruszczyński – Zastępca Przewodniczącego Komisji; 
c) Jakub Król – Sekretarz. 

 
IV. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 września 2016 r. 

V. Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową: 
Dla części 1:     

Nazwa oferenta Kwota za 

godzinę brutto 
[PLN]  

Termin i sposób 

dostarczenia oferty 

Łukasz Pawlata, ul. Rzeczna 5, Rydzynki 95-080 Tuszyn 70,00  Osobiście 12.09.2016 r. 

w terminie  

Małgorzata Pawlata, ul. Rzeczna 5, Rydzynki 95-080 

Tuszyn 

70,00 Osobiście 12.09.2016 r. 

w terminie 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov/
mailto:gabriela.dressler@wp.pl
mailto:agata9611@gazeta.pl
mailto:annawojtczak@onet.pl
mailto:tlp@gazeta.pl
mailto:g.strzelecka@poczta.onet.pl
mailto:mariolaokraska@wp.pl
mailto:d.lewinska@onet.pl
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Dla części 2: 

Nazwa oferenta Kwota za 

godzinę brutto 
[PLN]  

Termin i sposób 

dostarczenia oferty 

Gabriela Strzelecka, ul. Ćwiklińskiej 5 m. 65, 92-508 

Łódź 

65,00  Osobiście 12.09.2016 r.   

w terminie  

 

Dla części 3: 

Nazwa oferenta Kwota za 

godzinę brutto 
[PLN]  

Termin i sposób 

dostarczenia oferty 

Anna Wojtczak, ul. Romanowska 9, 91-174 Łódź 60,00  Mailowo i osobiście 

6.09.2016 r.w terminie  

Dorota Lewińska, ul. Turoszowska 18 m.18, 91-025 

Łódź 

60,00 Mailowo  12.09.2016 r. 

w terminie 

 

Dla części 4:     

Nazwa oferenta Kwota za 

godzinę brutto 
[PLN]  

Termin i sposób 

dostarczenia oferty 

Gabriela Dressler, ul. Olechowska 6 B, 92-403 Łódź 80,00  Mailowo 12.09.2016 r. 

w terminie  

Mariola Okraska, ul. Sowińskiego 46 A Łódź 60,00 Osobiście 12.09.2016 r. 

w terminie 

 

Dla części 5:     

Nie wpłynęła żadna oferta. 

Dla części 6: 

Nie wpłynęła żadna oferta.   
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Zamawiający wezwał oferentów Panią Małgorzatę Pawlata, Pana Łukasza Pawlata oraz Panią Gabrielę 

Strzelecką do uzupełnienia oferty w zakresie potwierdzenia posiadanego doświadczenia oraz zaprosił wszystkich  

oferentów na rozmowy. 

W trakcie rozmów ustalono miejsce świadczenia usług poszczególnych oferentów (świetlice w 

Ogródku Jordanowski lub/i Emdeku) oraz wynegocjowano stawkę 60 zł/h z Panią Gabrielą Dressler 

z uwagi na fakt, że Pani Mariola Okraska podjęła się świadczenia usług tylko w jednej świetlicy. 

VI. Kryteria oceny: 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu  

o następujące kryteria: 

1) kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za 1 (słownie: jedną) 

godzinę (60 min) świadczenia zadań objętego niniejszym zamówieniem (dla każdej 

części osobno) – waga kryterium: 100% (max 100 pkt); 

1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę (60 

min) realizacji zadań objętego niniejszym zamówieniem (odpowiednio dla każdej części 

zamówienia).  

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę  

jako suma punktów z oceny kryterium 1. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać 

maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

 
 
 
 
 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 

 x 100 pkt 
cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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VII. Oferenci spełnili kryteria formalne i otrzymali następującą liczbę punktów: 

Nazwa i adres Oferenta 

 

Kryterium 1  

Cena brutto 

Razem liczba 

punktów 

Łukasz Pawlata, ul. Rzeczna 
5, Rydzynki 95-080 Tuszyn 

100 pkt. 100 pkt. 

Małgorzata Pawlata, ul. 
Rzeczna 5, Rydzynki 95-080 

Tuszyn 

100 pkt. 100 pkt. 

Gabriela Strzelecka, ul. 
Ćwiklińskiej 5 m. 65, 92-508 

Łódź 

100 pkt. 100 pkt. 

Anna Wojtczak, ul. 
Romanowska 9, 91-174 

Łódź 

100 pkt. 100 pkt. 

Dorota Lewińska, ul. 
Turoszowska 18 m.18, 91-

025 Łódź 

100 pkt. 100 pkt. 

Gabriela Dressler, ul. 
Olechowska 6 B, 92-403 

Łódź 

75 pkt. po 

negocjacjach 

100 pkt. 

100 pkt. 

Mariola Okraska, ul. 
Sowińskiego 46 A Łódź 

100 pkt. 100 pkt. 

 
Zamawiający postanowił podpisać Umowę z ww. oferentami.  
 

Protokół sporządził: Jakub Król  
 Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący Komisji…………………………… 
2. Zastępca przewodniczącego Komisji…………………………………….. 
3. Sekretarz…………………………. 


