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BRP.272.14.2018                                                  Września, 19.07.2018 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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) 

zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu 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 projekcie "Nie jesteśmy sami - 

człowiek dla człowieka" w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej „Jak pomóc dziecku w budowaniu poczucia 

własnej wartości” dla 60 osób z rodzin zastępczych z około 37 rodzin została wybrana oferta nr 2 złożona przez: 

 

Pracowania Psychologiczna 
Bożena Gawrych 

Al. 1000-lecia 5A/18 
62-400 Słupca 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 1.259,10 złotych (69,95 zł/godz.), 

Doświadczenie: 15 lat, 

Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 80%, doświadczenie – 20%) 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 – 80,00 pkt, 

doświadczenie – 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt. 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty złożone przez: 

1) LUNA Pracownia Zdrowia i Rozwoju Psychicznego Izabela Andrzejewska (oferta nr 1), Wola Książęca 

90, 63-220 Kotlin – cena 1.350,00 zł (75,00 zł/godz.), doświadczenie – 2 lata, oferta uzyskała w kryterium: 

cena – 74,61 pkt, doświadczenie – 5,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 79,61 pkt.; 

2) Gabinet Psychoterapii Magdalena Smaś-Myszczyszyn (oferta nr 3), Stara Kopernia 19C, 68-100 Żagań – 

cena 1.800,00 zł (100,00 zł/godz.), doświadczenie – 15 lat, oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,96 pkt, 

doświadczenie – 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 75,96 pkt.; 
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3) EDUKATORNIA Anna Szymanowicz (oferta nr 4), ul. Goplańska 12, 61-051 Poznań – cena 3.628,50 zł 

(201,58 zł/godz.), doświadczenie – 4 lat, oferta uzyskała w kryterium: cena – 27,76 pkt, doświadczenie – 20,00 

pkt, łącznie oferta uzyskała 47,76 pkt. 

 

 

 

 

 


