
GM I N NY OŚRODEK POMOCY S POHC ZN EJ 
w ł.ysomicach 

ul. Warszaws ka 19, 87-148 Łysomice 
w oj . kujawsko-pomorskie 

te l . 508-394-505, 50 1-804 -04 9 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn . zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach reprezentowany przez Kierownika Annę 
Tokarską, mający siedzibę w Łysomicach przy ul. Warszawska 19, postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. ,, Świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łysomicach na terenie Gminy Łysomice", wybrano jako najkorzystniejszą ofertę 
nr 1, która została złożona przez Oferenta Pracownia Wspierania Rozwoju „AIM" Sp. z o. o. 
Lipniczki 40, 87-148 Łysomice . 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie została 
złożona tylko jedna oferta. 

1. 

Nr 
oferty___ _ 

Pracownia Wspierania Rozwoju 
,,AIM" Sp. z o. o. 
Lipniczki 40 
87-148 Łysomice 

Nazwa i adres oferenta 
. iCe-na brutto-za l t.-ączna liczbał 

· 1 godz. usługi I punktów i --- ----- -..... ·-----··;- -- ----1 

70,00 zł 100 pkt j 
! I 
L_ --- -----' --·---- _ I 

Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu na usługę społeczną. 

Pracownia Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o. o. Lipniczki 40, 87-148 Łysomice, zaoferowała 
następującą cenę za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - 70,00 zł brutto. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie ww. kryteriów: 

w kryterium cena KC- 60 punktów 

w kryterium doświadczenie KO- 25 punktów 

w kryterium kwalifikacje kadry KK- 15 punktów 

Łącznie : 100 punktów. 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu. 


