
 

 
Nowy Dwór Gdański  12.05.2022 r. 

SR.272.u.17.2022.RG 
 

I N F O R M A C J A 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(Platforma/Wykonawcy) 
 
 Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.), dalej jako ustawa Pzp, zawiadamia, 
iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego SR.272.u.17.2022.RG, 
na: Opracowanie Autorskiego Programu Nauczania oraz przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat 
nowodworski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna. 
Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”, jako najkorzystniejszą w Części nr 6 – 
kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – podstawowy wybrano ofertę Pani Barbary Ferens, zam. 
ul. Kościuszki 12/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5781374168. 
 

Uzasadnienie:  Wybrano ofertę spełniającą warunki postępowania i najkorzystniejszą pod względem 

kryteriów określonych w SWZ. 

 
W zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 postępowanie zostało unieważnione: 

1. Część nr 1 – matematyka, poziom edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy. 
Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 3 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
do upływu terminu składania ofert, złożono 1 ofertę. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 
przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 4.000,00 zł. Oferta która została oszacowana jako 
najkorzystniejsza dla zamawiającego o wartości: 8.000,00 zł, przewyższyła kwotę którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem 
pozwalającym na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też zasadnym jest 
zastosowanie art. 255 pkt 3, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do unieważnienia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Część nr 2 – biologia, poziom edukacyjny – podstawowy. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 ust 1, ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, do upływu terminu składania ofert, nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu, 
dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 ust 1, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 
do unieważnienia wymienionych części przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

3. Część nr 3 – biologia, etap edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 ust 1, ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, do upływu terminu składania ofert, nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu, 
dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 ust 1, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 
do unieważnienia wymienionych części przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. Część nr 4 – chemia, poziom edukacyjny – podstawowy. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 ust 1, ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, do upływu terminu składania ofert, nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu, 
dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 ust 1, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 
do unieważnienia wymienionych części przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
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5. Część nr 5 – chemia, poziom edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 ust 1, ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, do upływu terminu składania ofert, nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu, 
dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 ust 1, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 
do unieważnienia wymienionych części przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

6. Część nr 7 – kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy. 
Uzasadnienie prawne: art. 255 ust. 3 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
do upływu terminu składania ofert, złożono 1 ofertę. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 
przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 3.000,00 zł. Oferta która została oszacowana jako 
najkorzystniejsza dla zamawiającego o wartości: 6.000,00 zł, przewyższyła kwotę którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje budżetem 
pozwalającym na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też zasadnym jest 
zastosowanie art. 255 pkt 3, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do unieważnienia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją: 
 
Część nr 6 – kompetencje społeczne, poziom edukacyjny – podstawowy.  

1. Barbara Ferens, zam. ul. Kościuszki 12/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5781374168. Cena: 60,00 
pkt. Praca z uczniem zdolnym: 30,00 pkt. Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji 
zamówienia: 5 pkt. Razem: 95 pkt.  

2. Agnieszka Cypress, zam. Laski 26, 82-230 Nowy Staw. NIP: 9670968530. Cena: 30,00 pkt. Praca 
z uczniem zdolnym: 30,00 pkt. Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
5 pkt. Razem: 65 pkt. 

 
Zamawiający informuje, iż przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono ofert. Zamawiający informuje, 

że zgodnie z art. 308 ust. 3, pkt 1, lit. a, ustawy Pzp, ustala termin 16 maja 2022 r., po upływie którego umowa 
o zamówienie publiczne, może być zawarta 

 
 
 
 
 

STAROSTA 
         - 
Jacek Gross 
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