
Nr sprawy:FKA.3 32.04.20 1 8.JH Szczecinek 18.12.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:

ogloszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym
o wartoSci pow. 5000 Euro do r6wnowartoSci kwoty okreSlonej

w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp z dnia29 sfycznia 2004r.

Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zawradamia,2e
w postgpowaniu o udzielenie zam6wieniaprowadzonym w trybie przetargt na podstawie art.

70r Kodeksu cywilnego na Swiadczenie uslug pedagoga w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Szczecinku (wartoSi zam6wienia nie przelcracza kwoty okreSlonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r . Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U . z 2018 r. poz. 1986 ze

zm.), dokonano oceny zlozonych ofert i wyboru najkorzystniejszej.

Zaofertg najkorzystniejsz4w zakresie czgsci I zam6wienia - przeprowadzanie ocen sytuacji
dzieci umieszczonych w rodzinach zastgpczych oraz w rodzinnych domach dziecka zostala

rtznana oferta nr 2, ztoAona ptzez:
Dorota Patkowska, 78-400 Szczecinek
Wybrana oferta byla jedyn4 zl.ozon4 oferl4. Ponadto spelnila ona wszystkie wymagania
ogloszenia.
Por6wnanie zNoZony ch ofert()r()wnalrrg II U

Nr oferty Nazwa (firmy)
Adres wvkonawcv

P r zy znana ilo S i punkt6w

2 Dorota Patkowska
78-400 Szczecinek

100 pkt.

Za ofertg najkorzystniejszq w zakresie czgsci II zam6wienia - prowadzenie poradnictwa
i terapii rodzinnej w ramach dzialalnoSci PCPR zostaNauzrrana oferta nr l, zLo1onaprzez:

Ala Alicja Janczak - Klusek, 78-400 Szczecinek
Wybrana oferta byla jedynqzlolonqofert4. Ponadto spelnitra ona wszystkie wymagania

ostroszenia.
Por6wnani e zlolonv ch ofert

Za ofertg najkorzystniejszq w zakresie czgsci III zam6wienia - prowadzenie poradnicfwa
i w ramach interwencji kryzysowej w tym przeciwdzialania uzale2nieniom
i przeciwdzialania przemocy w rodzinie zostalauznana oferta m 3, zloZonaprzez:
Andrzej Tarasewicz, 78-400 Szczecinek
Wybrana oferta byta jedyn4zlolon1ofert4. Ponadto spelnita ona wszystkie wymagania

ogloszenia.

wnanle z{ozolrygn o
Nr oferty Nazwa (hrmy)

Adres wvkonawcy
P rzy znana ilo 56 punkt6w

I Ala Alicja Janczak - Klusek
78-400 Szczecinek

100 pkt.

orownanie zlohonvch o ert
Nr oferty Nazwa (firmy)

Adres wvkonawcv
P rzy znana ilo Sd punkt6w

J Andrzej Tarasewicz
78-400 Szczecinek

100 pkt. 
/

I\ITr

,*iL I


