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Września, 29 marca 2018 roku 

 Nr sprawy: BRP.272.25.2017 

   
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750.000 euro prowadzonego w 

trybie art.138o ustawy prawo zamówień publicznych pod nazwą realizacja usług społecznych i zdrowotnych w Powiecie 

Wrzesińskim w projekcie pt.: „Jesteśmy aktywni" na świadczenie psychologicznych i seksuologicznych dla uczestników 

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 Zamawiający Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z odstąpieniem od realizacji 

zamówienia przez wybranego Wykonawcę Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Buczka 4A, 68 - 200 Żary na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) w związku z art. 94 

ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 – Przeprowadzenie szkoleń z zakresu 

rozwoju cech osobowościowych: motywacja, komunikacja interpersonalna, umiejętność radzenia sobie ze 

stresem, kreatywność, przedsiębiorczość wybrana została oferta nr 2 złożona przez: 

Pomoc Psychologiczna i Psychoedukacyjna 

Tomasz Cebula 

ul. Mossego 1/1 

62-065 Grodzisk Wielkopolski 

 

cena oferty: 64,00 zł/h, łącznie za 570 h – 36.480,00 zł brutto 

zaoferowana dyspozycyjność: 0-4 godziny. 

Uzasadnienie wyboru: 

 Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dyspozycyjność - 40%) zawiadamia, że 

jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród 

ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, dyspozycyjność – 40,00 pkt, łącznie 

oferta uzyskała 100,00 pkt. 

 

 Zamawiający Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z odstąpieniem od realizacji 

zamówienia przez wybranego Wykonawcę Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Buczka 4A, 68 - 200 Żary na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) w związku z art. 94 

ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 3 – Prowadzenie grup wsparcia wybrana 

została oferta nr 1 złożona przez: 

Mirela Dołomisiewicz 

ul. Szosa Gdańska 55 

86-031 Osielsko 

 

cena oferty: 80,00 zł/h, łącznie za 144 h – 11.520,00 zł brutto 

zaoferowana dyspozycyjność: 4-8 godzin. 

Uzasadnienie wyboru: 
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 Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dyspozycyjność - 40%) zawiadamia, że 

jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród 

ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, dyspozycyjność – 40,00 pkt, łącznie 

oferta uzyskała 100,00 pkt. 

 

Zamawiający informuje, że oferty poniższych Wykonawców: 

1) Gabinet Psychoterapii Magdalena Smaś – Myszczyszyn, Stara Kopernia 19, 68-100 Żagań (oferta nr 5) 

2) Karolina Kanabus, Podłęcze 16, 05-530 Góra Kalwaria (oferta nr 6) 

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 7a ustawy, wykonawcy w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.03.2018 nie 

wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 


