
 

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 

Postomino, data 05.12.2018 r. 

GOPS.PPS.4141.7.1.02.7.2018 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zapytanie ofertowe nr 7/2018/PPS 

na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – 

Programu Aktywności Lokalnej 

 

w ramach realizowanego projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zawiadamia, że w postępowaniu 

o zamówienie na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy 

– Programu Aktywności Lokalnej 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 1 ofertę:  

 

Nazwa i adres wykonawcy 

Kryteria oceny ofert- jedynym kryterium 

jest cena. 

cena brutto zaproponowanego katalogu 

asortymentowego 

Superhobby Market Budowlany Market OBI 037 

ul. Szczecińska 8 

76-251 Kobylnica 

1.939,50 zł. 

 

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia                  

nr 7/2018/PPS na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy 

– Programu Aktywności Lokalnej, w oparciu o kryterium wyboru ofert, jakim była cena 

przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie: Superhobby Market Budowlany Market 

OBI 037, ul. Szczecińska 8, 76-251 Kobylnica, oferującej sprzedaż i dostawę za cenę              

1.939,50 zł brutto. Oferta w/w firmy jest jedyną ofertą, jaka wpłynęła w zapytaniu ofertowym. 

Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania. 

  
            ZATWIERDZAM 

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

         w Postominie 

                   /-/ Krystyna Ślebioda 


