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Numer ogłoszenia: 424846 . 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012

oGŁoSzEN|E o ZAMIARZE zAWARclA UMOWY. Usługi

SEKGJA l: ZAMAWIAJĄGY

l. 1) NAa^'A l ADRES: Uząd Gminy Leoncin, ul. Pańyzantów 3' 05.155 Leoncin, woj. mazowieckie, Ie|.22

7856585, faks 22 7856585 , strona intemetowa www.leoncin.nbip.pl

l. 2) RoDzA.J ZAMAWIAJĄGEGo: Administracja samoaądowa.

!l.1) Nazwa nadana zamówieniu pnzez zamaw|ającego: lndywidua|izacja procesu nauczania i

wychowania uczniów klas l.!|lw szkołach podstawowych gminy Leoncin -Zwledząza pan brat.

lt.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

ll.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówlenia: Pzedmiotem zamówienia jest

pzeprowadzenie zajęć poza|ekcyjnych w programie. |ndywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniów k|as l-l|| w szkołach podstawowych gminy Leoncin . Zwiedząza pan brat. - zaięcia gimnastyki

korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.3 grupy po 32 godziny lekcyjne w Zespo|e Szkół w Głusku z

siedzibąw Nowych Grochalach, Szkota Podstawowa im. ks. kardynała S. Wyszyńskiego w Głusku; oraz

zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy . 1 grupa po 32 godziny lekcyjne w Zespole Szkoł

w Górkach Kampinoskich, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Górkach..

I l.4) Wspólny Słowni k Zamówie ń (CPV): 80.00.00.00-4' 80. 1 0.00.00.5.

|!.5) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAI): jest mniejsza niż kwoty okreś|one w pzepisach

wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawy.

SEKGJA lll: PROCEDURA

Tryb udzieIenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podśawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie ań. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _

Prawo zamówień pub|icznych.

2. Uzasadnienie wyboru Ębu

Ąodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t'j' Dz' U.

z2010 r. Nr 113, poz.759zpóżn.zm.)zevtzg|ędu nawyjątkowąsytuację niewynikającązprzyczyn



leżących po stronie zamawiającego, któĘ nie mógł on pzewidzieó, wymagane jest natychmiastowe

wykonanie zamówienia , a nie można zachowaó terminów określonych d|a innych trybów udzielenia

zamówienia. Przeprowadzono jedno postępowanie w trybie pzetaęu nieograniczonego, podzielonego na

16 części. Dł'ie części (dot. zajęć gimnastyki korekcyjnej d|a dzieci z wadami postawy) wygrał

wykonawca' który po ogłoszeniu informacji o wyborze/odrzuceniu/wyk|uczeniu ofeńy odstąpił od

wykonania ww. części zamówienia. Dodatkowo na 1z omawianych części nie wpłynęła żadna inna

oferta, a w 2 części konkurencyjna ofeńa została odaucona (zgodnie z ań. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p

z 29.01.2004 r.). W związku z povtyŻszym zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 zamawiający zamieza udzie|ió

zamówienia z wo|nej ręki

sEKcJA tv: UDZELEN|E ZAMÓWIENlA

część NR: 1 Nazwa: zĄęcia gimnastyki korekcyjnej d|a dzieci z wadami postawy . 3 grupy po 32 godz.

|ekcy jnewSPwGłusku.

NAzl,l'A l ADRES WYKoNAWGY KTÓREMU ZAMAW|AJĄCYZAMIERZA UDzELtĆ zAMoWlENlA

Maciej Frąckiewicz, Mickiewicza32617,0$160 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

Wio|etta Markowska, Mazowiecka 9, Cybu|ice Małe' 0$'t52 Czosnów, kray'woj. mazowieckie.

Część NR:2 Nazwa: zajęcia gimnastyki korekcyjnej d|a dzieciz wadami postawy -1 grupa po 32 godz.

|ekcyjnewSPwGórkach.

NAzwA l ADRES WYKoNAWCY KToREMu ZAMAWIA'ĄCY zAMlERzA UDzELlć zAMoWlENlA

Maciej Frąckiewicz, Mickiewicza32617,0s160 Nowy Dwór Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie'
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