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.0L2020 rok

Protok ł
W dniu

r. odbyło się

29.0I.2020

komisyjne otwarcie ofert złoŻonych w ramach

prowadzonego postępowania w trybie art. 138o PZP dotyczącego zam wieniu na usługę społeczną,

,,Świadczenie specjalistycznych usług opiek'-nczych dla os
Postępowanie ogłoszone zostało w

b

z

zaburzeriani psychicznymi.''

dniu t6.0l.20Ż0 r., termin składania ofert upłynąłdnia

29.01.2020 r. o godz. 13.00.

W w/w terminie vwłynęł 4 ofeĘ, wymienione w ponizsąm zestawieniu:
Pe{ągog
Spełnienie wymog w

Lp.

1.

2.

Cena jednostkowa brutto

hlazwa wykonawcy

Marlena Drozdowska
Rogowo

formalnych oraz
określonych na podstawie $3
Rozp orządzenia Minis tr a
Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 vy sprawie
specjalisĘcznych usług
opiekuriczych (Dz" IJ nr 189
z 2005 poz. 1598 ze zm)

-

ośrodek lt{au czaruua
Język w obcych
,,Ięzyki Świata''
KatarzynaAnna Rokicka

49,99 Zł ( cztęrdzieści dziewięc zł
eet100)

TAK

78,00 zł (siedemdziesiąt osiem zł
00/100)

b{IE

Logppsdg
Spełnienie wymog w

Lp.

Nlazwa wykonawcy

Cena j etlnostkowa brutto

formalnych oraz
okreŚlonych na podstawie $3
Rozp orządzenia Mini s tr a
Polifyki Społeczn ei z dnia 22
|, września2005 w sprawie
specj alistycznych usług
opiekuriczych (Dz. lJ nr 189
z 2005 poz. 1598 ze zm.)

I

Edyta Grapatyn
Jasttzębie

-

49,99 Zł ( cztęrdzięści dzięwięc zł
eet100)

TAK

NIIE

Rehabilitant

Lp.

Nazrva wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

Fizjo-man
Sylwester Ziontkowski Rypin

150,00 zł ( sto pię dziestąt zł
00/100)

Spełnienie wymog w
formalnych oraz
określonych na podstawie $3
Rozp olządzenia Minis tr a
Polityki Społeczn ej z dnia 22
września2005 w sprawie
specj alistycznych usłu g
opieku czych (Dz. fJ nr 189
z 2005 poz. 1598 ze zm.)

Komisja dokonała oceny złoŻonych ofert w wyniku kt rej ustalono, Że jedna oferta nie
spełniła warunk w postępowania, poniewuzbyła niekompletna.

Z uwąi

na powyższe wlw oferta

podlega odrzuceniu zuwagi na niespełniene warunk w postępowania.

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam wienia oferty zfożone przez
niżej wymienionych wykonawc w:

1.

2.
3.

Pedagog - Marlena Drozdowska - Rogowo
Logopeda - Edyta Grapatyn - Jastnębie
Rehabilitant - fizjo - man Sylwester Ziontkowski - Rypin

Protok ł

Zatwierdzlł:
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-i1;."Podpi s czło.nk w Komisj
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PrzewodnicZący _

2.

Członek Komisji'

-

3.

Członek Komisji

-
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