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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zapytanie ofertowe nr 7.6.3/2019/PPS 

na organizację wycieczki do Szymbarka 

 

 

 
w ramach realizowanego projektu pn. „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój 

usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie 

rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zawiadamia, że w postępowaniu 

o zamówienie na organizację wycieczki do Szymbarka w trybie „Zapytania ofertowego” na 

realizacje zamówienia poniżej 30 000 euro realizowanego w oparciu o art.4 pkt. 8                        

w/w ustawy PZP oraz  zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/17 z 07.07.2017r.  Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie w sprawie określenia ramowych procedur 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 

określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wybory 

najkorzystniejszej oferty. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:  

Lp. 
 

Nazwa i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert- 

jedynym kryterium jest 

cena. 

cena brutto 

zaproponowanego katalogu 

asortymentowego 

1. 

Inventum Sp. z o.o. 

ul. Mikołaja Reja 20A 

33-300 Nowy Sącz 

4.945,00 zł. 

2 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. 

ul. Zwycięstwa 1  

75-950 Koszalin 

5.359,00 zł. 
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W wyniku porównania Ofert przeprowadzonego pisemnego rozeznania rynku potencjalnych 

wykonawców zamówienia nr 7.6.3/2019/PPS na organizację wycieczki do Szymbarka,                     

w oparciu o kryterium wyboru ofert, jakim była cena przedmiotowe zamówienie zostało 

udzielone firmie Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz, oferującej 

organizację wycieczki za cenę 5.359,00 zł brutto. Oferta w/w firmy jest najkorzystniejsza na 

podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym. Żaden z wykonawców 

nie został wykluczony z postępowania. 
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Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
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