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Numer sprawy: GOPS.341.2.18          

Obrowo 11.07.2018r.  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, na zadanie pn.  „Usługi społeczne w zakresie szkoleń i doradztwa dla 

personelu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie”. 

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została 

wybrana oferta: 

 

B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11/49, 35-114 Rzeszów 

 

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 11.07.2018r. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów 

wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz 

łączną punktację: 

 

Nr    

oferty 

Nazwa firmy lub imię i 

Nazwisko Wykonawcy 

 

Siedziba firmy lub adres 

Wykonawcy 

Ilość  

uzyskanych 

punktów w 

kryterium: 

cena 

Ilość  

uzyskanych 

punktów w 

kryterium: 

doświadczenie  

Łączna 

punktacja 

Uwagi 

1 B-Consulting  

Bartłomiej Gębarowski,  

 

ul. Malczewskiego 11/49, 

35-114 Rzeszów 

43,93 50,00 93,93 

 

 

 

 

- 

2 Fundacja Gospodarcza  

Pro Europa 

 

ul. Warszawska 4/7 

87-100 Toruń 

 

50,00 7,48 57,48 

 

 

- 

 

Zamawiający odrzucił następujące oferty: 

Nie dotyczy 
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Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :    

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie 

złożono dwie oferty. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ustalono, że 

wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 

50%, doświadczenie – 50%  ustalono, że oferta złożona przez:  

B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11/49, 35-114 Rzeszów, 

nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w 

ustawie i w WZUS.  

Zamawiający zatem wybrał najkorzystniejszą ofertę. 

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na 

dzień 16.07.2018r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.   

 

 

 

                                                                                                                         Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy  

Społecznej w Obrowie 

                                                                                    /-/mgr Anna Domańska 

 


