
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 stycznia 2004r.

Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zawradamia,2e

w postgpowaniu o udzielenie zam6wieniaprowadzonym w trybie przetargu na podstawie art.

701 Kodeksu cywilnego na Swiadczenie uslug psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Szczecinku (wartoSd zam6wienia nie przel<racza kwoty okreSlonej w art.4 pkt 8
ustawy z dnia29 stycznia2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z20I8r. poz.l986 ze

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

Za ofertE najkorzystntejszq w zakresie czgSci I zam6wienia - przeprowadzanie ocen sytuacji
dzieci umieszczonychw rodzinach zastgpczych oraz w rodzinnych domach dziecka zostalauznana

oferta zloAonaprzez:

Wybrana oferta byla jedynq zlohonq ofert4 na czg56 I zam6wienia. Ponadto spelnila ona

wszystkie wymagania o gloszenia.

Por6wnanie h of'ert:
Nr oferty Nazwa (firmy)

Adres wykonawcy
P r zy znana i lo 66 punkt6w

2 Gabinet Psychologiczny Alter
Ego JustSma Arsoba, 78-400
Szczecinek

100 pkt.

Za ofertg najkorzystniejszq w zakresie czgSci II zam6wienia - zapewnienie badari

psychologicznych kandydatom do pelnienia funkcji rodziny zastgpczei lub prowadzenia

rodzinnego domu dziecka oraz funkcjonuj4cym rodzinom zastgpcrym i osobom prowadz4cym
rodzinne domy dziecka zostaly luznane oferfy zlo2oneprzez:

3)
D
g) P.D.T. Ener - Cell J.S. Stachvra. 78-400 Szczecinek - oferta 5

Wybrane oferty byly korzystne i spelnily one wszystkie wymagania ogloszenia.

P r zy znana i lo 6 6 punkt6wNazwa (firmy)

Gabinet Psychologiczny Alter
Ego Jusfyna Arsoba, 78-400
Szczecinek
Gabinet psychologiczny Anna



5 P.D.T. Ener - Cell J.S. Stachyra.
78-400 Szczecinek

87,87 pkt

Za ofertg najkorzystniejsz1 w zakresie czgSci III zam6wienia - prowadzenie poradnictwa
i terapii rodzinnej w ramach dzialalnoSci PCPR zostalauznana oferta nr 4, zloilonaprzezi

Wybrana oferta byla jedynq zloAonE ofert4. Ponadto spelnila ona wszystkie wymagania
osloszenia.

Porownanie zloZonych of-ert:
Nr oferty Nazwa (firmy)

Adres wvkonawcv
P r zy znana ilo 66 punkt6w

I Gabinet Pomocy
Psychologiczno -
Pedagogicznej, Janina Brusilo,
78-400 Szczecinek

82,12 pkt.

4 Pracownia Psychologiczna

,,KONTAKT" Ewa P a\ka, 7 8-
400 Szczecinek

100 pkt.

Zaofertg najkorzystnrejszq, w zakresie czgSci IV zam6wienia - przeprowadzanie poradnictwa i
terapii w ramach interwencji kryrysowej zostalauznana ofefta nr 3, zLoilonaprzez:

Wybrana oferta bytra jedynq zloAonq ofertq. Ponadto spelnila ona wszystkie wymagania
ogloszenia.

Po16wnanie ofert:
Nazwa (firmy) Pruyznana ilo6i punktow

Gabinet Psychologiczny Alter
Ego Justyna Arsoba, 78-400
Szczecinek
Pracownia Psychologiczna

,,KONTAKT" Ewa P alka, 7 8-
400 Szczecinek


