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MGOPS 50/2011/POKL/7.3 
 
 

ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE     

o wyniku postępowania zaproszenia do złożenia oferty cenowejo wyniku postępowania zaproszenia do złożenia oferty cenowejo wyniku postępowania zaproszenia do złożenia oferty cenowejo wyniku postępowania zaproszenia do złożenia oferty cenowej    

pn. „Świadczenie usług w zakresie szkoleń, spotkań informacyjnych i spektakli profilaktycznych w ramach projektu pn. „Świadczenie usług w zakresie szkoleń, spotkań informacyjnych i spektakli profilaktycznych w ramach projektu pn. „Świadczenie usług w zakresie szkoleń, spotkań informacyjnych i spektakli profilaktycznych w ramach projektu pn. „Świadczenie usług w zakresie szkoleń, spotkań informacyjnych i spektakli profilaktycznych w ramach projektu 

WieWieWieWiejec pomocy  jec pomocy  jec pomocy  jec pomocy  ----  mniej przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu   mniej przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu   mniej przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu   mniej przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”    

 
Prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje, iż na Wykonawcę zamówienia ogłoszonego na 
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec pn.  „Świadczenie usług w zakresie szkoleń, spotkań 
informacyjnych i spektakli profilaktycznych w ramach projektu Więcej pomocy - mniej przemocy! współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki” została wybrana firma: 
 
Zadanie 1 Szkolenie z zakresu kompetencji społecznychZadanie 1 Szkolenie z zakresu kompetencji społecznychZadanie 1 Szkolenie z zakresu kompetencji społecznychZadanie 1 Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych: 
Centrum Psychologii Sentio – Hanna Wanzel 
ul. Szenwalda 23/6 
46 – 200 Kluczbork 
Cena oferty za wykonanie zamówienia 1 824,00 PLN brutto 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
Zadanie 2Zadanie 2Zadanie 2Zadanie 2 Szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego: Szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego: Szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego: Szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego:    
Centrum Psychologii Sentio – Hanna Wanzel 
ul. Szenwalda 23/6 
46 – 200 Kluczbork 

Cena oferty za wykonanie zamówienia 912,00 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
Zadanie 3 Szkolenie z zakresu przeciwdziałZadanie 3 Szkolenie z zakresu przeciwdziałZadanie 3 Szkolenie z zakresu przeciwdziałZadanie 3 Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy:ania przemocy:ania przemocy:ania przemocy:    



                                

Projekt Więcej pomocy – mniej przemocy! 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec,  

tel.  75 77-11-049, 75 77-12-144, fax. 75 77-12-508, 

adres e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl 

Centrum Psychologii Sentio – Hanna Wanzel 
ul. Szenwalda 23/6 
46 – 200 Kluczbork 

Cena oferty za wykonanie zamówienia 912,00 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
 
 
Zadanie 4 Szkolenie z zakresu tworzenia i działania Zespołów InterdyZadanie 4 Szkolenie z zakresu tworzenia i działania Zespołów InterdyZadanie 4 Szkolenie z zakresu tworzenia i działania Zespołów InterdyZadanie 4 Szkolenie z zakresu tworzenia i działania Zespołów Interdyscyplinarnych:scyplinarnych:scyplinarnych:scyplinarnych:    
Centrum Edukacji DARPIN Dariusz Pindych 
ul. Konopnickiej 1 
58 -500 Jelenia Góra 

Cena oferty za wykonanie zamówienia 1660,00 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
Zadanie 5 Szkolenie z zakresu przemocy w kontekście uzależnienia i wsZadanie 5 Szkolenie z zakresu przemocy w kontekście uzależnienia i wsZadanie 5 Szkolenie z zakresu przemocy w kontekście uzależnienia i wsZadanie 5 Szkolenie z zakresu przemocy w kontekście uzależnienia i współuzależnienia:półuzależnienia:półuzależnienia:półuzależnienia:    
Centrum Psychologii Sentio – Hanna Wanzel 
ul. Szenwalda 23/6 

46 – 200 Kluczbork 
Cena oferty za wykonanie zamówienia 608,00 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
Zadanie 6 Szkolenie z zakresu cyberprzemocy:Zadanie 6 Szkolenie z zakresu cyberprzemocy:Zadanie 6 Szkolenie z zakresu cyberprzemocy:Zadanie 6 Szkolenie z zakresu cyberprzemocy:    
Centrum Psychologii Sentio – Hanna Wanzel 
ul. Szenwalda 23/6 

46 – 200 Kluczbork 
Cena oferty za wykonanie zamówienia 380,00 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
Zadanie 7 Spotkanie informacyjne dla osób dorosłych dot. przemocy wobec dzieci i osób dorosłych:Zadanie 7 Spotkanie informacyjne dla osób dorosłych dot. przemocy wobec dzieci i osób dorosłych:Zadanie 7 Spotkanie informacyjne dla osób dorosłych dot. przemocy wobec dzieci i osób dorosłych:Zadanie 7 Spotkanie informacyjne dla osób dorosłych dot. przemocy wobec dzieci i osób dorosłych:    
Centrum Psychologii Sentio – Hanna Wanzel 

ul. Szenwalda 23/6 
46 – 200 Kluczbork 
Cena oferty za wykonanie zamówienia 912,00 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
Zadanie 10 Spotkanie informacyjne dot. równości płci:Zadanie 10 Spotkanie informacyjne dot. równości płci:Zadanie 10 Spotkanie informacyjne dot. równości płci:Zadanie 10 Spotkanie informacyjne dot. równości płci:    
EURO – SZKOŁA Sp. z o.o. 
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ul. Konarskiego 9 
59 – 900 Zgorzelec 
Cena oferty za wykonanie zamówienia 598,00 PLN brutto 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena 
 
W toku postępowania unieważniono następujące Zadania:W toku postępowania unieważniono następujące Zadania:W toku postępowania unieważniono następujące Zadania:W toku postępowania unieważniono następujące Zadania:    
Zadanie 8 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej:Zadanie 8 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej:Zadanie 8 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej:Zadanie 8 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej:    
Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
 
 
 

Zadanie 9 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły gimnazjalnej:Zadanie 9 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły gimnazjalnej:Zadanie 9 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły gimnazjalnej:Zadanie 9 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły gimnazjalnej:    

Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
W toku postępowania odrzucono następujące oferty:W toku postępowania odrzucono następujące oferty:W toku postępowania odrzucono następujące oferty:W toku postępowania odrzucono następujące oferty:    
1. TEATR PROFILAKTYCZNY im. Marka Kotańskiego 
ul. Karmelicka 28/9A, 31 – 128 Kraków – Stare Miasto 

Uzasadnienie: Oferta Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiegonie spełnia warunków pkt. IV zaproszenia do 
złożenia oferty cenowej:  
Brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 
Brak wstępnego harmonogram szkolenia/spotkania informacyjnego/spektaklu. 
 

2. TEATR GRECKI KATHARSIS 
ul. Ojcowska 116 
31 – 344 Kraków 
Uzasadnienie: Oferta Teatru Greckiego Katharsis nie spełnia warunków pkt. IV zaproszenia do złożenia oferty 
cenowej:  

Brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 
Brak wstępnego harmonogram szkolenia/spotkania informacyjnego/spektaklu. 
 
3. EURO – SZKOŁA Sp. z o.o. 
ul. Konarskiego 9 
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59 – 900 Zgorzelec 
w części dot. oferty przedstawionej na Zadanie 8 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej i oferty 
przedstawionej na Zadanie 9 Spektakl profilaktyczny dla uczniów szkoły gimnazjalnej. 

Uzasadnienie: Oferta Euro - Szkoły  jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego zawartymi w zaproszeniu do 
złożenia oferty cenowej dot. formy Zadania 8 i 9.  
 
4. Multifon Aparaty Słuchowe Karolina Zienkiewicz 
ul. Łaciarska 59A/7 
50 – 105 Wrocław 
Uzasadnienie: Oferta Multifon Aparaty Słuchowe Karolina Zienkiewicz nie spełnia warunku pkt. VIII. 8.1 zaproszenia 

do złożenia oferty cenowej.  
 
 
         Kierownik MGOPS 
            Grażyna Sroka  
 
 
 
 


