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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w postępowaniu z dnia 12.09.2022r. na 

zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w formie 

warsztatu w oparciu o ogólnopolski program „Szkoła dla Rodziców  i Wychowawców”                   

w ramach projektu  „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” realizowanego przez Jastrzębie-

Zdrój-Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju                     

w ramach Priorytetu IX- Włączenie Społeczne dla działania 9.2 Dostęp i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5.- Rozwój usług społecznych -konkurs ” 

 

Ofertę złożyło 2 wykonawców: 

oferta nr 1: Karolina Stencel;  

oferta nr 2: Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno;  

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez osobę fizyczną: 

Karolina Stencel  

 
 

Oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości: 

Cyfrowo: 24 000,00 złotych 

Słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 



 

                                          

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr oferty Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty 

Liczba 

punktów 

wg 

kryterium 

ceny 

Liczba 

punktów wg 

kryterium 

dodatkowe 

kompetencje 

osoby 

skierowanej 

do realizacji 

zamówienia 

Łączna liczba 

punktów wg 

kryterium 

oceny 

 

1. 

Karolina Stencel   60 20 80 

Jednocześnie zgodnie z art. 253 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

odrzucone zostały oferty: 

- oferta nr 2: Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno 

 

Działając na podstawie art. 308 ust 2 Ustawy PZP Zamawiający informuje, że zawarcie umowy 

w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dniu przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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