ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi,
o którym mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)
Postępowanie prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 dniowego wyjazdu warsztatowego z zakresu
aktywizacji społecznej dla 10 uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej
ŚRÓDMIEŚCIE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06.
Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja
społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że w odpowiedzi na
prowadzone postępowanie dotyczące zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne
usługi, o którym mowa w art. 138o Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579
z późniejszymi zmianami)
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:
- Spółdzielnia Socjalna PASJA, ul. Mściwoja II 28/A, 83-300 Kartuzy – 03.12.2019 r. godz. 7:35
- O.K. Ośrodek Kursów ul. Sobieskiego 217, 84-200 - 03.12.2019 r. godz. 8:10
Jedna z ofert wpłynęła po wyznaczonym terminie:
- SUM&MORE Sp. Z o.o. ul. Madalińskiego 8/215, 71-101 Szczecin - 3.12.2019 godz. 9:45
W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę Spółdzielnia Socjalna
PASJA, ul. Mściwoja II 28/A, 83-300 Kartuzy. Oferta złożona została w dniu 03 grudnia 2019 r.
Zaproponowana przez wykonawcę cena – 4 900,00 zł. Łączna liczba punktów w kryterium
cena oraz kryterium doświadczenie wynosiła 100 pkt. W prowadzonym postępowaniu w/w
wykonawca zdobył największa ilość punktów, wyliczoną zgodnie z kalkulacją zamieszczoną
w ogłoszeniu, zarówno w kryterium nr 1 jakim była cena jak i kryterium nr 2 jakim było
doświadczenie oraz kryterium nr 3 klauzule społeczne.
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