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INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 
 
dotyczy: Zamówienia publicznego pn.: 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. 

 
 Zamawiający Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 222, ust. 5 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 informuje, że w dniu 04.05.2022 r., o godz. 9:05, odbyło się otwarcie 
ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Bezpośrednio 
przed otwarciem ofert zamawiający podał informację, że na sfinansowanie zamówienia 
zamierza przeznaczyć kwotę ogólną brutto w wysokości: 26.000,00 zł. Z podziałem 
na: Części od nr 1 do nr 5 na każdą z części po 4.000,00 zł,. Części nr 6 oraz 7 na każdą 
z części po 3000,00 zł. 
 

Poniżej zamawiający prezentuje zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty 
w terminie, wraz z informacjami o których mowa w art. 222, ust. 5, pkt 1 oraz pkt 2, ustawy 
Pzp: 
Część nr 1 – matematyka – etap edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy:  

Agnieszka Cypress, zam. Laski 26, 82-230 Nowy Staw. NIP: 9670968530. Cena 
brutto za całe zadanie: 8.000,00 zł. Praca z uczniem zdolnym: 4 lata i więcej. 
Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
ukończenie 1 kursu. 

Część nr 2 – biologia – etap edukacyjny podstawowy: brak ofert. 
Część nr 3 – biologia – etap edukacyjny ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy: brak ofert. 
Część nr 4 – chemia – etap edukacyjny podstawowy: brak ofert. 
Część nr 5 – chemia – etap ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy: brak ofert. 
Część nr 6 – kompetencje społeczne – etap edukacyjny podstawowy: 

1. Barbara Ferens, zam. ul. Kościuszki 12/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 
5781374168. Cena brutto za całe zadanie: 3.000,00 zł. Praca z uczniem 
zdolnym: 4 lata i więcej. Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych 
do realizacji zamówienia: ukończenie 1 kursu. 

2. Agnieszka Cypress, zam. Laski 26, 82-230 Nowy Staw. NIP: 9670968530. Cena 
brutto za całe zadanie: 6.000,00 zł. Praca z uczniem zdolnym: 4 lata i więcej. 
Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
ukończenie 1 kursu. 

Część nr 7 – kompetencje społeczne – etap ponadgimnazjalny/ponadpodstawowy: 
Agnieszka Cypress, zam. Laski 26, 82-230 Nowy Staw. NIP: 9670968530. Cena 
brutto za całe zadanie: 6.000,00 zł. Praca z uczniem zdolnym: 4 lata i więcej. 
Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
ukończenie 1 kursu. 
 

STAROSTA 
         - 
 Jacek Gross 
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