
         

Projekt „Równe szanse” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
Pabianice, dnia 30.06. 2014 r. 

 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zaproszenia z dnia 22 maja  2014 r. 
na realizację zadania: objęcie usługą fryzjersko-kosmetyczną 117  osób 
niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych w wieku od 15 do 25 roku życia, beneficjentów ostatecznych projektu 
„Równe szanse”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
 

Zgodnie z postanowieniami i obowiązkami wynikającymi ze stosowania zasady 
efektywnego zarządzania finansami dla projektu „Równe szanse” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniu 30 czerwca 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty na realizację zadania: objęcie usługą fryzjersko-kosmetyczną 117  osób 
niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych w wieku od 15 do 25 roku życia, beneficjentów ostatecznych projektu 
„Równe szanse”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, 
95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Na zaproszenie z dnia 22  maja 2014 r. oferty złożyło trzech wykonawców. 
 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez:  
 
Gabinet Kosmetyczny-Solarium 
„EWA” Ewa Szymczak-Matczak 
ul. 20 Stycznia 70 
95-200 Pabianice 
 
 
oferującą realizację w/w zadania za kwotę 140,00 zł brutto. 
 
Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
 
Lp.  Kryterium - waga kryterium - ilość punktów 
1  cena   100%    100 

Łączna punktacja oferty                100 
 

 
 
 



Uzasadnienie wyboru oferty. 
 
Z uwagi na fakt, iż oferta Pani Ewy Szymczak-Matczak opiewa na najniższą kwotę, 

spełniając kryterium cenowe w 100% i mieści się tym samym w wartości zamówienia 
zgodnej z budżetem projektu, została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 Postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadziła:  
Izabela Bazan – główny specjalista, 
Ewa Popielas – pracownik socjalnu 

 Postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził w dniu 
30.06.2014 r. Jarosław Grabowski  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pabianicach. 

Dyrektor Powiatowego  

Centrum Pomocy Rodzinie 

Jarosław Grabowski 

30.06.2014 r. 


