
Informacja (ogłoszenie) o zawarciu umowy. 

„Akademia Równych Szans” 

Projekt „Akademia Równych Szans” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 

L.p. 
Określenie przedmiotu 

zamówienia 
Wykonawca 

Wartość umowy 

(brutto zł) 
Tryb 

Data zawarcia 

umowy 
Uzasadnienie wyboru 

1. 

Pełnienie funkcji asystenta 

koordynatora projektu pn. „Akademia 

Równych Szans” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego:  

 

87000,00 zł 
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15.09.2009r. 

Wykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a także kilkuletnie 
doświadczenie w zakresie zarządzania szkołą, doświadczenie w 
organizacji i kier. szkołą oraz realizowaniu projektów ze środków 
zewnętrznych. 
Usługi edukacyjne, usługi społeczne, należą do grupy tzw. usług 
niepriorytetowych, co do których ma zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy 
pzp, gdzie zamawiający może nie stosować przepisów ustawy 
dotyczących terminów, wadium, obowiązku żądania dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podst. właściwości 
wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia 
przesłanek wyboru trybu, m.in. trybu zamówienia z wolnej ręki oraz 
obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

a) w Zespole Szkół w Szelejewie  Dolata Dorota 

b) w Zespole Szkół w Bodzewie Berus Kazimierz 

c) w Zespole Szkół w Piaskach 
Aldona Grześkowiak - 

Węglarz 

2.  Pełnienie funkcji księgowego    

a) 

W projekcie pn. „Akademia Równych 

Szans” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wawrzyniak Celina 

Wykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a także kilkuletnie 
doświadczenie w zakresie księgowości. 
Usługi edukacyjne, usługi społeczne, należą do grupy tzw. usług 
niepriorytetowych, co do których ma zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy 
pzp, gdzie zamawiający może nie stosować przepisów ustawy 
dotyczących terminów, wadium, obowiązku żądania dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podst. właściwości 
wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia 
przesłanek wyboru trybu, m.in. trybu zamówienia z wolnej ręki oraz 
obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

b) 

W projekcie pn. „Akademia Równych 

Szans” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Andrzejczak Bogumiła  



3. 

Pełnienie funkcji specjalisty ds. 

promocji w projekcie pn. „Akademia 

Równych Szans” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Andrzejczak Bogumiła 
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15.09.2009r. 

Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje, a także doświadczenie 
w zakresie działań promocyjnych. 
Usługi edukacyjne, usługi społeczne, należą do grupy tzw. usług 
niepriorytetowych, co do których ma zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy 
pzp, gdzie zamawiający może nie stosować przepisów ustawy 
dotyczących terminów, wadium, obowiązku żądania dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podst. właściwości 
wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia 
przesłanek wyboru trybu, m.in. trybu zamówienia z wolnej ręki oraz 
obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych 

4.  

Pełnienie funkcji specjalisty ds. 

rekrutacji w projekcie pn. „Akademia 

Równych Szans” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Wykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a także 
doświadczenie w zakresie działań rekrutacyjnych. 
Usługi edukacyjne, usługi społeczne, należą do grupy tzw. usług 
niepriorytetowych, co do których ma zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy 
pzp, gdzie zamawiający może nie stosować przepisów ustawy 
dotyczących terminów, wadium, obowiązku żądania dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podst. właściwości 
wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia 
przesłanek wyboru trybu, m.in. trybu zamówienia z wolnej ręki oraz 
obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych 

 

a) 
w Zespole Szkół w Szelejewie  Dorota Dolata 

b) 
w Zespole Szkół w Bodzewie 

Agnieszka Kubica 

c) 
w Zespole Szkół w Piaskach 

Henryka Jurkowska - 

Klupś 

5. 

Prowadzenie zajęć 

współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego:  

 

642600,00 
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Wykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, a także kilkuletnie 
doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dodatkowych i 
wyrównawczych. 
Usługi edukacyjne, usługi społeczne, należą do grupy tzw. usług 
niepriorytetowych, co do których ma zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy pzp, 
gdzie zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących 
terminów, wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów 
oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące 
wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu, m.in. trybu zamówienia z 
wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

a) 

Zajęcia edukacyjne dodatkowe  i 

wyrównujące szanse edukacyjne 

dzieci i młodzieży 

Andrzejczak Paulina 

Bałaga Elżbieta 

Baran Aldona  

Baran Grzegorz 

Baran Dariusz 



Berus Kazimierz   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biernat Elżbieta 

Bruder Renata  

Dorota Dolata 

Dolatowska Krystyna 

Działadowska Anna 

Działdowski Piotr 

Filipowiak Dorota 

Furmaniak Karolina  

Glinka Julia 

Furmaniak Paweł 

Aldona Grześkowiak – 

Węglarz 

Jakubowski Zbigniew 

Jankowiak Patrycja  

Jezierska Grażyna 

Jolanta Balczyńska 

Jolanta Karkos 

Henryka Jurkowska 

Klupś 

Justyna Konieczna 

Kapała Małgorzata 

Marcin Konieczny 

Ewelina Larska - 

Kordus 

Kozownicka Renata 

Kramarczyk 

Magdalena 

Kubica Agnieszka 



Lekowska Sylwia 

Lupa Katarzyna 

Marciniak Anna 

Matczak Bogumiła 

Musielak Grażyna 

Nawrot Hanna 

Piasecka Danuta 

Pinczewska Monika 

Plackowska Lidia 

Powicka Hanna 

Ptak Anna 

Puślecki Łukasz 

Ratajczak Bartłomiej 

Skrzypczak Anna 

Sobkowiak Maria 

Spichał Gerard 

Skrzypczak Beata 

Sroka Renata 

Szafranek Danuta 



Szymoniak Anna 

Tomczak Katarzyna 

Twardowska Anna 

Wicher Katarzyna 

Witczak Danuta 

Wolniewicz Teresa 

Zaremba Magdalena 

Zawadzka Alicja 

 

 


