
Katowice, 06 czerwca 2018 r. 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości 

zamówienia równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro netto do 

kwoty nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 750 000 euro netto 

 
Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach programu 

wykorzystania środków na dofinansowanie nauczycieli w 2018 r. 
 

1. Część zamówienia 11 

 

Nazwa części zamówienia: Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia 

zawodowego, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do 

podnoszenia jakości pracy szkoły – warsztaty 15 godzinne dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: 

Miasto Bielsko – Biała;  powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

2. Część zamówienia 12 
Nazwa części zamówienia: Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia 

zawodowego, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do 

podnoszenia jakości pracy szkoły – warsztaty 15 godzinne dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: 
Miasto Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański 

 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

3. Część zamówienia 13 

Nazwa części zamówienia: Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia 

zawodowego, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do 

podnoszenia jakości pracy szkoły – warsztaty 15 godzinne dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: 
Miasto: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie,  Świętochłowice, Gliwice, Ruda 

Śląska, Zabrze; powiaty: gliwicki, tarnogórski 

 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

4. Część zamówienia 14 

Nazwa części zamówienia: Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia 

zawodowego,  uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do 

podnoszenia jakości pracy szkoły – warsztaty 15 godzinne dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: 

Miasto: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój;   powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 

 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

5. Część zamówienia 15 

 
Nazwa części zamówienia: Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia 

zawodowego,  uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do 

podnoszenia jakości pracy szkoły – warsztaty 15 godzinne dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: 

Miasto: Katowice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno  powiaty: będziński, 

bieruńsko-lędziński 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 



 

6. Część zamówienia 23 

Nazwa części zamówienia: Nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego – wdrażanie                                                                                                       
i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkołach ponadpodstawowych – kurs 15 

godzinny dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: Miasto: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, 

Siemianowice Śląskie,  Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze; powiaty: gliwicki, tarnogórski 
 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

7. Część zamówienia 24 
Nazwa części zamówienia: Nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego – wdrażanie                                                                                                       

i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkołach ponadpodstawowych – kurs 15 

godzinny dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: Miasto: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój;   powiaty: 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

8. Część zamówienia 66 

Nazwa części zamówienia: Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja                      

i bulimia, otyłość – konferencja 5 godzinna dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: Miasto Bielsko 

– Biała;  powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

9. Część zamówienia 67 

Nazwa części zamówienia: Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja                      

i bulimia, otyłość – konferencja 5 godzinna dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: Miasto 

Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański 

 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

10.  Część zamówienia 68 
Nazwa części zamówienia: Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja                      

i bulimia, otyłość – konferencja 5 godzinna dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: Miasto: 

Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie,  Świętochłowice, Gliwice, Ruda Śląska, 
Zabrze; powiaty: gliwicki, tarnogórski 

 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

11.   Część zamówienia 69 

Nazwa części zamówienia: Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja                      

i bulimia, otyłość – konferencja 5 godzinna dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: Miasto: Rybnik, 

Żory, Jastrzębie Zdrój;   powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski 

 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

 

 



 

 

12.   Część zamówienia 70 

Nazwa części zamówienia: Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja                      

i bulimia, otyłość – konferencja 5 godzinna dla 100 osób - na obszarze terytorialnym: Miasto: 

Katowice, Tychy, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno  powiaty: będziński, 

bieruńsko-lędziński 

nie udzielono zamówienia żadnemu Wykonawcy 

 

 

  

Z up. Śląskiego Kuratora Oświaty 

mgr Dariusz Domański  

Wicekurator Oświaty 


