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Zawiadomienie o wyborze naj korzystniej szej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia f004 r.- Prawo zamówień
publicznych (tekst jednotity Dz. U. zf010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zamawiający -

Miejski ośrodek Pomocy Spotecznej w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, ze w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niz wyrazona w ztotych równowartość kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na świadczenie ustug szkoleniowych na
terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu ,,Systematycznie do ce[u'' (Program
operacyjny Kapitat Ludzki f007 - f013; Priorytet V|l, Dżatanie 7.1, Poddziatanie 7.1.1),
w zakresie treningu umiejętności spotecznych, treningu umiejętności zawodowych,
doradztwa zawodowego, kursu pierwszej pomocy, szkoty dla rodzica, grupy wsparcia,
treningu umiejętności wychowawczych, zajęć opiekuńczo - edukacyjnych dta dzieci
i cateringu zostata wybrana oferta nr 3 złozona przez Pracownię Diagnozy, Terapii

i Edukacji Psychologicznej, Pedagogicznej, Logopedycznej Joanna Pietniun,

ul. Chabrowa 39, 83-010 Straszyn. Cena oferty wynosi 'l'14880,00 zt brutto.

Uzasadnienie wvboru: Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu w postępowaniu,
oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu oraz spośród wszystkich ztożonych ofert zawiera
naj korzystniejszą cenę.

Nazwv (firmv) atbo imiona i nazwiska. siedzibv albo mieisce zamieszkania i adresv
Wvkonawców. którzv ztożvli ofertv:

oferta nr 1: BLUE HoUsE s. c., Anna Giniewicz, Stawomir Krakowski, u[. Plac Wolności 6,
78-400 Szczecinek;

oferta nr 2: Fundacja Gospodarcza PRo - EUROPA, ul. Warszawska4/7,87-100 Toruń;
Oferta nr 3: Pracownia Diagnozy, Terapii i Edukacji Psychologicznej, Pedagogicznej,

Logopedycznej Joanna Pietniun, u[. Chabrowa 39, 83-010 Straszyn;
Oferta nr 4; DWCom s. c. Dorota Wotosiuk - Kondratowicz Waldemar Tabaka,

At. Wotności 30, 84-300 Lębork;
oferta nr 5: |NFo B|z Profesjonalna Edukacja, ul. Kościuszki 36/z2, 8ó-300

Grudziądz.
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Nr
oferty

Cena oferty brutto

PLN

Liczba punktów
w kryteńum:

cena: 1OO%

Kolejność ofert
wg kryterium ceny

ł. '.

1. 805990,00 odaucona

2. 1 16135,00 odrzucona

3. 1 14880,00 100,00 l w kotejności

4. 1ó4555'00 odrzucona

5. 120000,00 odrzucona
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