
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

         Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima  Łopacińskiego  
w Lublinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę edukacyjną polegającą na 
organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących do 
egzaminu maturalnego w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima 
Łopacińskiego z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 5, w ramach projektu POKL.09.02.00-
06-025/12 pt. „Już czas na staż” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2. 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego wybrane zostały oferty złożone 
przez:  

 

Część 1  

 

Mariusz Łazorczyk, ul. Chęcińskiego 6/81, 20-839 Lublin  

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania ofert:  

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium - ocena 

Razem 

 

5. Mariusz Łazorczyk  

ul. Chęcińskiego 6/81 

20-839 Lublin  

 

100 pkt 100 pkt 

 

 

Część 2  

 

Przemysław Zieliński, ul. Turniowa 9/7, 20-563 Lublin  

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania ofert:  

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium - ocena 

Razem 

 

1. Przemysław Zieliński 

ul. Turniowa 9/7 

20-563 Lublin  

 

100 pkt 100 pkt 

 



 

 

Część 3 

 

Elżbieta Świątek, ul. Miła 11, 21-040 Świdnik 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania ofert:  

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium - ocena 

Razem 

 

4. Elżbieta Świątek 

ul. Miła 11 

21-040 Świdnik 

 

100 pkt 100 pkt 

 

Część 4 

 

Marta Ostrowska-Matys, Panieńszczyzna 2A, 21-002 Jastków 

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania ofert:  

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium - 

ocena 

Razem 

 

3. Marta Ostrowska-Matys 

Panieńszczyzna 2A 

21-002 Jastków 

 

100 pkt 100 pkt 

 

Część 5 

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010 r Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. 

 

 

 



Część 6  

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010 r Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegajacego wykluczeniu. 

 

Część 7 

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010 r Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 

niepodlegajacego wykluczeniu. 
 


