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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

37-430 Jeżowe 136 a 

TEL. (15) 8794900 

FAX (15) 8794342 

e-mail: gjezowe@rzeszow.uw.gov.pl 
 

  Gmina Jeżowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem informuje, iż w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 euro w trybie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 

z póź. zm.) na realizację zadania: „Zorganizowanie i realizacji dwóch imprez o charakterze  

integracyjno -edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego „Czas 

na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej,  
Kody CPV  

79952000-2 usługi w zakresie organizacji imprez  

79952100-3 usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych  

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty  firmy : 

 

FHU Happy DAYS SYSTEM 

USŁUGI REKREACYJNE I ROZRYWKOWE 

Mgr MARZENA WYRODA 

Ul. Armii Krajowej 25/28 

58-150 Strzegom 

 

Wybrano ofertę z najniższą ceną  
Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza – uzyskała 100 pkt.  
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Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego, zgodne ze SIWZ i 

posiada najkorzystniejszą cenę. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100 pkt., przy zastosowaniu 

kryterium jakim jest najniższa cena. 

Poniższe zestawienie przedstawia nazwy firm, siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację . 

Złożone zostały 2 oferty. Nie wykluczono żadnego oferenta. Nie odrzucono żadnej oferty.  

Cena brutto  
a) oferta najtańsza: 25 989,90  

b) oferta z najwyższą ceną: 30 750,00 zł  

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 

terminu związania ofertą, w związku z tym w dniu 15 maja 2012 r. o godz. 10
00

, zapraszamy do 

siedziby tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej  Wykonawcę realizującego zamówienie celem 

podpisania umowy. 
Umieszczono w dniu 07 maja 2012r. na tablicy Ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem 

stronie internetowej http://jezowe.bip.podkarpackie.pl/ oraz powiadomiono Wykonawców za pomocą 

poczty e-mail (adresy podane w ofertach) lub za pośrednictwem fax-u. 

 

Numer 

oferty 

 

Nazwa (firmy) siedziba i adres 

Wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium 

„CENA” 

Razem liczba punktów 
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FHU Happy DAYS SYSTEM 

USŁUGI REKREACYJNE I 

ROZRYWKOWE 

Mgr MARZENA WYRODA 

Ul. Armii Krajowej 25/28 

58-150 Strzegom 

 

100,00 pkt. 

 

 

 

100,00 pkt. 

 

 

 

 

2 PRZEDSIĘBIORSTWO 

REKREACYJNE 

Renata Buszek 

ul. Pana Tadeusza 14/18 

39-200 Dębica 

84,52 pkt. 84,52 pkt. 

http://jezowe.bip.podkarpackie.pl/

