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BRP.272.10.2018                                                                       Września, dnia 20 lipca 2018 r.  

SPROSTOWANIE OMYŁEK PISARSKICH W TREŚCI ZAWIADOMIENIA 

 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1 i 3 

Zamawiający Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawiadamia,  

że 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 usług szkoleniowych w części 1 i 3 sprostowuje (poprawia) omyłki pisarskie  

w treści zawiadomienia o wyborze oferty. 

Opis omyłki pisarskiej: 

było: w części 1  obejmującej przeprowadzenie szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 

60 osób z rodzin zastępczych została wybrana oferta nr 2 

powinno być: w części 1 obejmującej przeprowadzenie szkolenia z zakresu I pomocy 

przedmedycznej dla 60 osób z rodzin zastępczych została wybrana oferta nr 3 

 

było: Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 wpłynęły następujące oferty złożone 

przez: 

1) KRAKED Paweł Gajewski (oferta nr 3), Zabłocie 76, 32-020 Wieliczka – cena 6.000,00 zł 

(100,00 zł/osoba), doświadczenie – 14 lat, oferta uzyskała w kryterium: cena – 39,20 pkt, 

doświadczenie – 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 59,20 pkt.; 

 
powinno być: Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 wpłynęły następujące oferty 

złożone przez: 

1) KRAKED Paweł Gajewski (oferta nr 2), Zabłocie 76, 32-020 Wieliczka – cena 6.000,00 zł 

(100,00 zł/osoba), doświadczenie – 14 lat, oferta uzyskała w kryterium: cena – 39,20 pkt, doświadczenie – 

20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 59,20 pkt.; 

było: w części 3 obejmującej przeprowadzenie szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej dla 

60 osób z rodzin zastępczych została wybrana oferta nr 2 

powinno być: w części 3 obejmującej przeprowadzenie  usługi szkoleniowej – szkolenie 

wykładowo-warsztatowe usprawniające umiejętności wychowawcze wyjazdowe 7 dniowe 

oferta nr 1 

Pozostałe informacje zawarte w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie usług 

szkoleniowych w części 1 i 3 przesłanej drogą elektroniczną w dniu 30 maja 2018 roku, listem 

poleconym z dnia 30 maja 2018 roku oraz zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego 

http:www.pcprwrzesnia.pl pozostają bez zmian. 

 

http://www.pcprwrzesnia.pl/
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