
     
 

Poznao, 18 października  2017 roku 
 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 
nr 20/2017/ZMP/ORE z dnia 04.10.2017roku 

dotyczącego  wykonania 12 analiz tematycznych, omawiających wybrane zagadnienia problemowe oraz 
prezentujących dostępne w tych obszarach innowacyjne rozwiązania zarządcze i znane przykłady ich 
praktycznego zastosowania w ramach realizowanego projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu 
terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” 
 
Związek Miast Polskich informuję, że do Zamawiającego wpłynęły:  
na zadanie nr 1 – 2 ważne oferty  

spośród których, wybrano jako najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert 
ofertę następującego Wykonawcy: p. Szymon Więsław z liczbą punktów 100 

 
na zadanie nr 2 – 3 ważne oferty 

spośród których, wybrano jako najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert 
ofertę następującego Wykonawcy: p. Dorota Tomaszewicz z liczbą punktów 98,3 

 
na zadanie nr 3 – 2 ważne oferty 

spośród których, wybrano jako najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert 
ofertę następującego Wykonawcy: p. Danuta Woronowicz z liczba punktów 40 

 
na zadanie nr 4 – 3 ważne oferty 

spośród których, wybrano jako najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert 
ofertę następującego Wykonawcy: p. Aleksandra Kuźniak z liczbą punktów 99,6 

 
na zadanie nr 5 – 3 ważne oferty – zapytanie nierozstrzygnięte 
 
na  zadanie nr 6 – 1 ważna oferta – postępowanie unieważniono 
 
na zadanie nr 7 – 3 ważne oferty 

spośród których, wybrano jako najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert 
ofertę następującego Wykonawcy: Fundacja Promyk Słooca z liczbą punktów 100 

 
na  zadanie nr 8 – 1 ważna oferta – postępowanie unieważniono 
na  zadanie nr 9 – 1 ważna oferta – postępowanie unieważniono 
na  zadanie nr 10 – 1 ważna oferta – postępowanie unieważniono 
na  zadanie nr 11 – nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie unieważniono 
na  zadanie nr 12 – 1 ważna oferta – postępowanie unieważniono  
 
Do ww. Wykonawców zostaną wysłane umowy dotyczące realizacji zadania. 
        

Alicja Grenda 
 

    
 

Zastępca Dyrektora Biura ZMP 


