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Ząbkowice Śląskie, dnia 17.09.2018 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Osiedle XX-lecia 52 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

 

Numer sprawy: ZP-1/2018 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach 

Śląskich informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Usługi 

społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Aktywna integracja-szansą dla 

wszystkich” została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 2, którą złożył wykonawca: 

 

Grupa CSW DELTA Sp. z o. o. 

ul. Kilińskiego 22M 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

W/w wykonawca przedłożył ofertę zgodną ze WZUS, w terminie i otrzymał 

następującą ilość punktów: 100,00. Zgodnie ze wskazaną w WZUS formułą Zamawiający 

dokonał porównania i oceny punktowej złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, która 

przedstawia się następująco:  

 

Numer 

oferty  
Nazwa i adres wykonawcy 

Punktacja w 

kryterium: cena 

brutto - 50% 

Punktacja w 

kryterium: 

doświadczenie 

Wykonawcy - 50% 

Łączna 

punktacja 

 

1 
B-Consulting  

Bartłomiej Gębarowski 

ul. Malczewskiego 11 lok. 49 

35-114 Rzeszów  

41,84 50,00 91,84 

 

 

2 

GRUPA CSW DELTA  

Sp. z o. o.  

ul. Kilińskiego 22 M 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

50,00 50,00 100,00 
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1. W niniejszym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nie została wykluczona żadna oferta.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nie została odrzucona żadna oferta.  

4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych informuję, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. O terminie i miejscu 

podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została 

wybrana odrębnym pismem.  

 

 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich 

     (-) Izabela Lisowska 

 


