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Lublin, dnia 25 stycznia 2019 r.  

MOPR.D-OR.333.2.2.2019.2 
 
 
Otrzymują: 
Uczestnicy postępowania 
 

 
Dotyczy: Organizacja i realizacja „Wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych 

asystą rodzinną” w ramach realizowanego projektu „Rozwój zintegrowanych usług 
uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze 
profilaktycznym w Mieście Lublin”. 
Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych. 
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020.  Nr sprawy: MOPR.D-OR.333 -2.02.2019/U 

 
 
 Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 112 476,00 zł brutto 
 
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona 
przez: 

 
Oferta nr 3 
Stowarzyszenie Synergia 
Ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
z ceną brutto: 106 680,00 zł – 100 pkt 
 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone  w ogłoszeniu o zamówieniu 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 

 
Oferta nr 1 
Open Education Group sp. z o.o. 
Ul. Jagienki 4, 5-480 Białystok 
Z ceną brutto: 133 156,80 zł 
Oferta uzyskała 80,12 pkt 
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Oferta nr 2 
Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” 
Katarzyna Anna Rokicka 
Ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok 
 
Oferta odrzucona 
 
UZASADNIENIE: 
W ogłoszeniu o zamówieniu w Rozdziale 2 w pkt 1 – warunki udziału w postępowaniu  
Zamawiający wymagał, aby osoby prowadzące indywidualne zajęcia wyrównujące 
wiedzę z przedmiotów szkolnych, oprócz wskazanego wykształcenia, posiadały także co  
najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z grupą docelową (warunek dotyczy osoby    
wskazanej do prowadzenia zajęć z matematyki i z języka angielskiego) 
 
Wykonawca do prowadzenia zajęć wyrównujących wiedzę z matematyki i języka 
angielskiego wskazał osoby, które nie spełniają tego warunku tj: 
1. Nauczyciel matematyki  - zgodnie z dołączonym do oferty załącznikiem nr 2 – Wykaz 

osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiada 3 miesiące doświadczenia (od 
01.10.2018 do 31.12.2018) 

2. Nauczyciel języka angielskiego zgodnie z dołączonym do oferty załącznikiem nr 2 – 
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiada niecałe 16 miesięcy 
doświadczenia (od 01.10.2017 do obecnie). 

 
Oferta Wykonawcy została odrzucona - nie spełnia wymagań Zamawiającego.  

 
 
 
 
 


