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POWIADOMIENIE   

o wyborze najkorzystniejszych ofert 
 

Szanowni Państwo,  

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszych ofert na 

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 

nr 1 w Dukli informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyły niżej wymienione firmy:   

 

Zadanie częściowe nr 1. Szkolenie z zakresu prowadzenie zajęć z przyrody metodą 

eksperymentalną w ramach programu wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć 

realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia. 

  

Cybernetyczne Technologie „CYBERTECH” Ryszard Solecki       

ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzykoń  

Cena oferty: 1 440,00 zł   

    

Uzasadnienie wyboru: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna ważna oferta. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium 

Cena 

Waga 100% 

1 
 

Cybernetyczne Technologie „CYBERTECH”  

Ryszard Solecki       

ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzykoń  

    

 

100,00 pkt 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 2.  Szkolenie z zakresu programowania w ramach programu 

wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie 

programowania.  

 

Cybernetyczne Technologie „CYBERTECH” Ryszard Solecki       

ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzykoń  

Cena oferty: 27 800,00 zł   

    

Uzasadnienie wyboru: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna ważna oferta. 

 



 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium 

Cena 

Waga 100% 

1 
 

Cybernetyczne Technologie „CYBERTECH”  

Ryszard Solecki       

ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzykoń  

    

 

100,00 pkt 

 

 

 

 

Zadanie częściowe 3. Szkolenie w zakresie wykorzystania technologii  ITC w kształceniu 

z matematyki, przyrody, języków obcych, przedmiotów humanistycznych oraz 

przedmiotów artystycznych w ramach program wspierania szkół w zakresie podnoszenia 

kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie 

kształcenia. 

    

NETBI Dariusz Krzyszkowski        

Sułków 326, 32-020 Wieliczka   

Cena oferty: 7 140,00 zł   

    

Uzasadnienie wyboru: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna ważna oferta. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium 

Cena 

Waga 100% 

1 
 

NETBI Dariusz Krzyszkowski        

Sułków 326, 32-020 Wieliczka   

    

 

100,00 pkt 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 4. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w sieci w ramach program 

wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów 

oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia 

 

NETBI Dariusz Krzyszkowski        

Sułków 326, 32-020 Wieliczka   

Cena oferty: 952,00 zł   

    

Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi  

w zapytaniu ofertowym: 

 cena oferty – 100% 

 

 

 



Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Kryterium 

Cena 

Waga 100% 

1 
 

NETBI Dariusz Krzyszkowski        

Sułków 326, 32-020 Wieliczka   

    

 

100,00 pkt 

 

 

2 
 

Cybernetyczne Technologie „CYBERTECH”  

Ryszard Solecki       

ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzykoń  

    

 

99,16 pkt 

 

 

 

 

Zadanie częściowe nr 5. Szkolenie dotyczące podnoszenia kompetencji społeczno – 

emocjonalnych uczniów w ramach programu wspierania szkół w zakresie podnoszenia 

kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów. 

 

Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zadanie częściowe nr 6. Szkolenie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym 

w obszarze matematyki, informatyki, przyrody i języków obcych w ramach programu 

wspierania szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

 

Postępowanie w tej części zostało unieważnione. Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.   

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 

mgr inż. Jerzy Pęcak 

 


