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GOPS.OR.261.2.2019 

Postomino, dnia 06 marca 2019r.

 

Wykonawcy 
 
 

dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę: Usługi opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy                 

w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym 

funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy 

Postomino.” 
  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. (t.j. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) zamawiający - Gmina Postomino – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Postominie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Usługi opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy w Placówce Wsparcia 

Dziennego w ramach realizacji projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym 

funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie 

Gminy Postomino.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustalone                

w postępowaniu kryteria oceny ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Wykonawcę:  

 

• W części I: 

Małgorzata Jasińska 

Korlino 

 

• W części II: 

Anna Brzozowska 

Sławno 

 

 

Zestawienie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im 

punktacją wg kryterium oceny ofert 

 
 

 

 

 

L.p. 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Część 
Cena brutto 

brutto 
Doświadczenie 
wychowawcy 

Aspekt społeczny - 
niepełnosprawność 

Łączna 
punktacja 

1. 
Małgorzata 
Jasińska ,                  
zam. Korlino 

I 
54.978,00 

zł. 
60 pkt. 

Brak Brak 60 pkt. 

2. 

Anna 
Brzozowska     
zam. Sławno 

II 
55.000,00 

zł. 
60 pkt. 

powyżej 4 lat 
20 pkt. 

Brak 80 pkt. 
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Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena - 60%, 

Doświadczenie wychowawcy – 20%, Aspekt społeczny – Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

– 20%. Wybrani Wykonawcy w poszczególnych częściach spełnili warunki wymagane                              

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z postępowania nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta po 

upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

 Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy 

  Społecznej w Postominie 

 

       Krystyna Ślebioda 

 

 

Otrzymują: 

1. Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Postomino, 

2. a/a 

 


