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O GT,OSZENIE O WYB O RZE NAIKO RZYSTNIEISZEI O FERTY

Dotyczy postqpowania prowadzonego zgodnie z zasadq konkurencyjnoSciprowadzonego przez Powiatbwe centrum eomJcy Rodzinie w wotowisdla zadania pn,Przeprowacrzenie indywiduarnych zayqe 
. .eea,ri.r.yirry.t z iqzyka angierskiego napoziomie szkoly 

Sodstawo-wej, gimnazialnei lub"'sredniej wyr6wnuiqcych szanseedukacyine uczestnika

Proiekt realizowany iest przez Powiatowe centrum pomocy Rodzinie w wolowie wramach Reg ionalneg o 
.rrog rami operacyi neg o woi ewidrt*, D olnoilqskieg o z 0 14- 2 02 0,os Priorytetowa 9,- wtqizeni, ,p'orrrrne, Dziaranie 9.2 wsp6tfinanro*riy ze srodk6wEuro p ej skieg o Fun d ur ru i p otr rr, [jo.'

zamawiai4cy uprzejmie informuje, iz w przedmiotovvym postgpowaniu drazadania nr L,Z,3,4,zostala *yU.rn, oiurta Wykonawcy:

Nazwalrirma@
Liczbapunkt6-w w-

kryterium cena -90 pkt
orazw kryterium
posiadanie przez

wykonawcq statusu
podmiotu ekonomii
spolecznej- 10 pkt

Suma
punkt6w

O6rodek ltiucrania lgzyk6{,
Obcych
,,lqzyki Swiata,,
Katarzyna Anna Rokicka
75-002 Bialystok
ul. Sienkiewicza 49

Kryterium cena -90 pkt
kryterium- posiadanie

przez wykonawcq statusu
podmiotu ekonomii

spolecznej- 0 pkt
Warto5i brutto oferty:

13.200,00 zlotych

dla zadania nr 5



Nazwa ( firma) adres Wykonawcy Liczba punkt6w w
kryterium cena -90 pkt

orazw kryterium
posiadanie przez

wykonawcq statusu
podmiotu ekonomii
spolecznei- 10 nkt

Suma
punkt6w

O6rodek Nauczania lgzykfw
Obcych

" fqzyki Swiata"
Katarzyna Anna Rokicka
L5-002 Bialystok
ul. Sienkiewicza 49

Kryterium cena -90 pkt
kryterium- posiadanie

przez wyko nawcq statusu
podmiotu ekonomii

spolecznei- 0 pkt
WartoSd brutto oferty:

5.280,00 zlotych

90 pkt

Uzasadnienie
Oferta spelnia warunki udzialu w postqpowaniu oraz jest najkorzystniejsza

zgodnie z kryterium oceny ofert.

Zamawiaj4cy informuje r6wnie2, i2 odrzuca w niniejszym postqpowaniu nastqpuj4ce
oferty:

Niepubliczna Plac6wka wychowania pozaszkolnego cE Lingua
Organ Prowadzqcy Unifud Sp z o.o
05. Bohater6w WrzeSni l,a/c
3L-620 Krak6w

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

Ewelina Machol - Wolska
ul. A Czartoryskiego 11
56-720 Brzeg Dolny

Uzasadnienie
Wykonawca zloLyl ofertq, kt6rel treSi nie odpowiada tre6ci zapytania ofertowego.
Wykonawca w zloilonej ofercie wskazal mo2liwo6i objqcia *rpr.iiurn 3 uczestnik6w,
natomiast przedmiot zam6wienia dla zadania nr 1 wskazywai i2 wsparciem objqtych ma
zostai 5 uczestnik6w.
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