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Węgliniec 30.11.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Świadczenie
usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
ZADANIE NR 1 - „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi
opiekuńcze
Organizator zawiadamia, iż wybrano ofertę złożoną przez Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Okręgowy z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 7, 58 – 506 Jelenia Góra.
Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w
zaproszeniu do złożenia oferty i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim
jest cena.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy z siedzibą przy ul. Jana Pawła
II 7, 58 – 506 Jelenia Góra zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
tj. 49 200,00 zł brutto.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną ofertom w kryterium cena –
100%

L.p.

1.

Nazwa Oferenta

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Okręgowy

Siedziba i adres oferenta

ul. Jana Pawła II 7
58 – 506 Jelenia Góra

Liczba pkt w kryterium
cena – 100%

100,00

ZADANIE NR 2 -„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Organizator zawiadamia, iż wybrano ofertę złożoną przez Fundację „NASZE
DZIECI” z siedzibą przy ul. Francuskiej 41, 59 – 900 Zgorzelec.
Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w
zaproszeniu do złożenia oferty i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim
jest cena.
Fundacja „NASZE DZIECI” z siedzibą przy ul. Francuskiej 41, 59 – 900 Zgorzelec
zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 28 800,00 zł brutto
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną ofertom w kryterium cena –
100%

L.p.

1.

Nazwa Oferenta

Fundacja „Nasze dzieci”

Siedziba i adres oferenta

ul. Francuska 41
59 – 900 Zgorzelec

Liczba pkt w kryterium
cena – 100%

100,00

