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Tytul Proiektu: Razem wygramy w ramach dzialania 9.2 dostqp do wysokiei iakosci ustug

spolecznych

oGLoszENIEowYBoRzENAJK0RZYSTNIE|SZE|0FERTY

Dotyczy postqpowania prowadzonego zgodnie z zasad4 konkurencyjnosci

p.o*rdronl Eo przezPr:wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie dla zadania pn:

przeprowadzenie indywidualnych zaig6 reedukacyinych z matematyki na poziomie szkoty

podstawowel, gimnazlalnei lub Sredniei wyr6wnuiEcych szanse edukacyine uczestnika 2

moiliwo$ci4 skladania ofgrt czq6ciowych.

projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie w

ramach Regionalnego frogramu lperacyjnego Woiew1dztwa Dolno1lqskiego 2014'2020'

0S priorytitowa 9"- Wqizenie spoleczne, Dzialanie 9.2 wsp1tfinansowany ze irodkfw

E ur o p ej skieg o Fundus zu S p ol e czn eg o'

Zamawiaj4cy uprzejmie informuje, i2 w przedmiotowym postqpowaniu dla

zadania nr !,2,3,4 zostala wybrana oferta Wykonawcy:

Nazwa ( firma) adres WYkonawcY Liczba punkt6w w
kryterium cena -90 Pkt

orazw kryterium
posiadanie Przez

wykonawcQ statusu
podmiotu ekonomii
spolecznei- 10 Pkt

Suma
punkt6w

SmartAdvice
Szkolenia Uslugi EdukacYine
58-301WalbrzYch
ul. Olimpiiska 1/3

Kryterium cena -90 Pkt
kryterium- Posiadanie

przez wykonawcq statusu
podmiotu ekonomii

spolecznei- 0 Pkt
Warto6i brutto ofertY:

7.800,00 zlotYch

90 pkt

Uzasadnienie
Oferta spelnia warunki udziatu

zgodnie z kryterium oceny ofert.

Unia EuroPejska
Europejski Fundusz SPotecznY

w postqpowaniu oraz jest najkorzystniejsza



Zamawiajqcy informuje r6wnie2, iZ w niniejszym postqpowaniu zlohone zostaly
nastqpuj4ce oferty:

O6rodek Nauczania fqzyk6w Obcych
, fqzyki Swiata"
Katarzyna Anna Rokicka
15-002 Bialystok
ul. Sienkiewicza 49
Cena netto - 10.560,00 zlotych - zat20 godzin
Warto6i vat- 0,00 zl
Cena brutto 10.560.00
Cena jednostkowa netto: 88,00
Warto6i vat- 0,00
Cena jednostkowa brutto 88,00

kryterium cena:66,48
kryterium posiadania statutu podmiotu ekonomii spolecznej: 0
l4czna punktacia: 66,48 pkt

BPR Consulting Paulina Zastr6ilna
ul. Radwariska2T /2U
93-035 t 6d2
Cena netto - 11.28O,O0 zlotych - za 1.20 godzin
Warto5i vat- 0,00 zl
Cena brutto 11.280,00
Cena jednostkowa netto: 94,OO
WartoSi vat- 0,00
Cena jednostkowa brutto 94,00

kryterium cena:62,23
kryterium posiadania statutu podmiotu ekonomii spolecznej: 0
lEczna punktacia: 62,23 pkt

Zamawiaj4cy informuje r6wnie2,i2 odrzuca ofertq firmy:

Niepubliczna Plac6wka Wychowania Pozaszkolnego CE Lingua
Organ Prowadzqcy Unifud Sp z o.o
05. Bohater6w WrzeSni ta/c
3L-620 Krak6w

Uzasadnienie
Wykonawca nie zloLyl podpisu na formularzach ofertowych dla poszczeg6lnych czq6ci
zada(r oraz na zalqczonych dokumentach.

Po\ifletowego

data i podpis Za

ls. o1.1,013.


