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                      Gminny Ośrodek                  
                    Pomocy Społecznej 
                       w  Roźwienicy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GOPS/341/1/2010
Roźwienica 22.06.2010r. 


                                                             Wykonawcy/ wszyscy 


ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
 WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy  mającego siedzibę w Roźwienicy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu 
pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 73 554,00 zł brutto

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna punktacja 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu
Ul.  Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Netto: 73 554,00
Brutto:  73,554,00
100
100
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zadania kwotę 75 000 zł brutto. 
Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1a  ustawy – Prawo zamówień publicznych,                  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o którym mowa w art. 94 ust. 1 ponieważ w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedna ofertę  
Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi w dniu 23-06-2010. 


                                                                                                                        Kierownik GOPS w Roźwienicy 

                                                                                                            Zofia Kaciuba

Otrzymują:
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