
 
 

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 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 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

społecznej, zawodowej 
Projekt „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na teren ie 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 

Postomino, data 11.02.2020 r. 

GOPS.OR.261.02.2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Zapytanie ofertowe nr 02/2020 

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych 
 
w ramach realizowanych projektów pn.  

• „Wspieranie rodziny 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 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. 

• „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 
i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 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 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 
instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 
 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę 

polegającą na sukcesywnej dostawie artykułów spożywczych dokonano wybory najkorzystniejszej 

oferty. Złożono 3 oferty:  

 

Nazwa i adres wykonawcy 

Cena brutto 

zaproponowanego katalogu 

asortymentowego 

Status oferenta – 

podmiot ekonomi 

społecznej 

Punktacja/Uwagi 

HURT SPOŻYWCZY Dariusz 

Jurzyk, 76-100 Sławno,               

ul. Chełmońskiego 47 

6.414,67 nie 60 pkt. 

Firma Handlowa „ZIK” Grażyna 

Krawczyk, Krupy 48,                

76-150 Darłowo 

7.360,76 nie 52,29 pkt. 

Hurtowania Warzyw i Owoców 

„PIOTREX” Żaneta Żmudzka, 

Miastko, ul. Marii Konopnickiej 

11A 

6.766,60 nie 

Oferta odrzucona – 

niekompletna 

(dotyczy tylko części 

zamówienia) 

 
Z przeprowadzonego zapytania ofertowego w oparciu o kryterium wyboru ofert, zamówienie zostało udzielone 

firmie: 

HURT SPOŻYWCZY Dariusz Jurzyk, 

76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 47 
Oferta w/w firmy jest najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym.  

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Postominie 

/-/ Krystyna Ślebioda 


