
Konopiska, 10.12.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Konopiska, z siedzibą: ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska, działając jako Zamawiający 

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i 

przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu, 

prowadzonego na podstawie Regulaminu procedury udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Neuroactive Paweł Grabowski, ul. Św. 

Barbary 9, 41-100 Siemianowice Śląskie

Kwota brutto za 1 godzinę zegarową konsultacji: 70,00 zł.

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w przedmiocie zamówienia i jest ofertą 
najkorzystniejszą

3. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja 

przyznana ofertom w kryterium oceny oferty.

Lp. Nazwa i adres 

wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

Ośrodek Nauczania 

Języków Obcych „Języki

Świata” Katarzyna Anna 

Rokicka, ul. 

Sienkiewicza 49, 15-002 

Białystok

                           79 pkt

2 Neuroactive  Grabowski,

ul. Św. Barbary 9, 41-

100 Siemianowice 

Śląskie

                           100 pkt

3 Szkolenia I Doradztwo 

Marek Troc, ul. 

Kazimierzowska 10/3 

17-100 Bielsk Podlaski

                           78 pkt

4 Centrum Zmiany MUZA 

Sara Giorgi, ul. Bajki 

40/27, 83-010 Rotmanka

                           54 pkt



5 GRUPA CSW DELTA 

Sp. Z.O.O., ul. Mikołaja 

Kopernika 17, 28-300 

Jędrzejów

                         77 pkt

4. Zamawiający informuje,  że w prowadzonym postępowaniu nie został  wykluczony żaden

Wykonawca.

5. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona  żadna

oferta.

6. Zgodnie z art. 94 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę
w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

albo  10  dni  –  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób.  Jednocześnie  informuję,  że
Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  przed  upływem  w/w  terminów,  jeżeli  zachodzą
przesłanki art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

Proszę  o  niezwłoczne  potwierdzenie  otrzymania  niniejszego  pisma  na  adres  e-mail  ;

przetargi@gops.konopiska.pl

Sporządziła: Anika Stanior             Zatwierdzam:

Kierownik GOPS

Główny księgowy


