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Pabianice, dnia 10.07.2014 r. 
.................................................. 
                 pieczątka PCPR 

PCPR.272.6.2014 
................................................. 
                      znak sprawy 
 
 

 
 

I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFER TY 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej ustawy, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla 
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 
do 25 r.ż. tj.: beneficjentów ostatecznych projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – korepetycje” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza 
oferta dla części C. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Numer ogłoszenia: 127267 - 2014 data zamieszczenia: 12.06.2014 r., na tablicy ogłoszeń 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz na stronie internetowej – 
www.pcpr-pabianice.pl.  
 

Nomenklatura 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 80.50.00.00-9 usługi szkoleniowe 

Dodatkowe przedmioty 80.57.00.00-0 usługi w dziedzinie rozwoju osobistego 
 
Liczba otrzymanych ofert - 1 (część C) 
Oferta z najniższą ceną - 6029,50 zł 
Oferta z najwyższą ceną - 6029,50 zł 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
Centrum Języków Obcych Jodar Dariusz Czołnowski 
ul. Sucharskiego 6 
95-050 Konstantynów Łódzki 
 
Cena oferty: 6029,50 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć 50/100). 
 
Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
 
lp. Kryterium  waga kryterium  ilość punktów 
1. Cena - 100 % - 100 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 100 
 
Oferty pozostałych wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni lub ich oferty nie zostały 
odrzucone, otrzymali następującą punktację ofert (y): 
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W niniejszym postępowaniu na część C została złożona jedna oferta. 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 3: Centrum Języków Obcych Jodar Dariusz 
Czołnowski ul. Sucharskiego 6 95-050 Konstantynów Łódzki, która przedstawia 
najkorzystniejszą cenę. 
 

II. ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MO ŻE ZOSTAĆ 
ZAWARTA UMOWA 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 
ustawy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 25 r.ż. tj.: 
beneficjentów ostatecznych projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – korepetycje” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) 
ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta bezpośrednio po 
zawiadomieniu wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 
 

dyrektor PCPR 
 
 
 

/-/ Jarosław Grabowski 
                                                                                                                                        
 
 

 
 


