
 

Projekt „Szkoła przyszłości” o nr RPLD.11.01.02-10-0027/18, projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego  Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, XI Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 Wysoka 

jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. 

 

Łódź, dn. 21.07.2020 

Znak sprawy: 2/RPL.11.01.02-10-0027/18 

Informacja po otwarciu ofert 

 

Dotyczy ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi (nr spraw 
ZP/1/US/2020) USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE / kod CPV: 80000000-4/ 

dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi w ramach realizacji 

projektu pn. „Szkoła przyszłości” – nr projektu: RPL. 11.01.02-10-0027/18 

 
W wyniku dokonanego przez Zamawiające rozpoznania cenowego prowadzonego w celu realizacji 

zamówienia na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67  

im. Janusza Korczaka w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła przyszłości” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, XI Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności”, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie zamawiającego BIP w dniu 09.07.2020 r. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.07.2020 do godziny 10.00 złożono oferty: 

Część Nazwa części Złożona oferta 

1 Planowanie rozwoju kompetencji ucznia w oparciu o 

uniwersalny model kompetencji UCF 

Nie wpłynęła oferta 

2 Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć 

metodą eksperymentu 

Nie wpłynęła oferta 

3 Szkolenie Photoshop Nie wpłynęła oferta 
4 Szkolenie fotografia cyfrowa, montaż filmu Nie wpłynęła oferta 
5 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie 

nauczania 

Nie wpłynęła oferta 

6 Kurs "Integracja sensoryczna" I i II stopień Nie wpłynęła oferta 
7 Kurs dla nauczycieli wspierających Nie wpłynęła oferta 

8 Kurs metodą Johansena Nie wpłynęła oferta 
9 Kurs „Dziecięca matematyka” Nie wpłynęła oferta 
10 Kurs Trening koncentracji i myślenia Centrum Logopedyczne VERBUM Krzysztof 

Żeber, ul. Niciarniana 22/191 92-238 Łódź. 
11 Kurs "Edukacja przez ruch" Nie wpłynęła oferta 

 

Informujemy, że w ramach postępowania wyłoniono następujące firmy: 

Część Nazwa części Złożona oferta 

1 Planowanie rozwoju kompetencji ucznia w oparciu o 

uniwersalny model kompetencji UCF 

Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 

2 Szkolenie dla nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć 

metodą eksperymentu 

Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
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3 Szkolenie Photoshop Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
4 Szkolenie fotografia cyfrowa, montaż filmu Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
5 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie 

nauczania 

Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
6 Kurs "Integracja sensoryczna" I i II stopień Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
7 Kurs dla nauczycieli wspierających Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
8 Kurs metodą Johansena Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
9 Kurs „Dziecięca matematyka” Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 
10 Kurs Trening koncentracji i myślenia Centrum Logopedyczne VERBUM Krzysztof 

Żeber, ul. Niciarniana 22/191 92-238 Łódź. 

11 Kurs "Edukacja przez ruch" Postępowanie unieważniono ze względu na 

nie wpłynięcie dla danej części żadnej 

oferty. 

 

  

      

 


