
       Rzekuń, 19.06.2013 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR OPS.252.3.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B
07-411 Rzekuń

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu do Hotelu "Gołębiewski" w Mikołajkach połączonego
z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu savoir - vivre w praktyce dla 13 osób - klientów OPS w
Rzekuniu  w  ramach  kontraktów  socjalnych  oraz  3  pracowników  realizujących  projekt,   pn.
"Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  „Zacznijmy  od  nowa”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. TRYB POSTĘPOWANIA: 
zapytanie ofertowe

4. WYKAZ  WYKONAWCÓW,  KTÓRZY ZŁOŻYLI  OFERTY WRAZ  Z  PRZYZNANĄ  PUNKTACJĄ
W KRYTERIUM OCENY OFERT:

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęła  1 oferta od Wykonawców. 
Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na  zorganizowanie wyjazdu do
Hotelu "Gołębiewski" w Mikołajkach połączonego z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu savoir -
vivre w praktyce dla 13 osób - klientów OPS w Rzekuniu w ramach kontraktów socjalnych oraz 3
pracowników realizujących projekt,  pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez
pracy  „Zacznijmy  od  nowa”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  ceny  ofert  mające  wpływ  na  dokonany  przez
Zamawiającego wybór:

Nazwa firmy Adres Wykonawcy Nr oferty
nadany
przez

Komisje
Przetargową

Cena brutto
oferty (zł) 

Przyznana
punktacja

Juventus Biuro 
Turystyki i Podróży 

07-400 Ostrołęka, 
ul. Kościuszki 3

1 5696,00 10

5. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Na  podstawie  przeprowadzonej  procedury  w  trybie  zapytania  ofertowego,  za  najkorzystniejszą
uznana została oferta- Juventus Biuro Turystyki i Podróży 
Firma przedstawiła  najkorzystniejszą  ofertę  tj.  5696,00 zł  brutto i  spełniła  wszystkie  wymagania
stawiane przez Zamawiającego. 



6. W  powyższym  postępowaniu  nie  odrzucono  żadnej  oferty  oraz  nie  wykluczono  żadnego
Wykonawcy.
Zgodnie  z  art.  92  ust.  2  pkt  3   Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego  w terminie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty
najkorzystniejszej, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie
odrzucono żadnej oferty.
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