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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie dokonano wyboru najkorzystniejszej 

oferty w części I,II i III na podstawie nadesłanych ofert.  

 

 

Część I:  Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej  

 

W postępowaniu złożono 2 oferty: 
 

 

Oferta Nr 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postepowaniu/oferta 

odrzucona z uwagi na 

wykluczenie Wykonawcy z 

postępowania 

 
Kryterium oceny-liczba przyznanych punktów 

  

Cena brutto  

(1) 

Doświadczeie 

(2) 
Razem 

(1)+(2) 

1 Karolina Karczyńska 

zam. Wieluń 

spełnia 60  40 100 pkt 

2 Piotr Józefowicz  

zam. Dalborowice 

oferta odrzucona-

Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w 

postępowaniu 

- - - 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Karolinę Karczyńską zam. Wieluń, 100 pkt 

 

Uzasadnienie: 

Oferta Wykonawcy, która została wybrana jest jedyną złożoną ofertą, która spełnia wszystkie wymogi formalne 

zapytania ofertowego. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ocen ofert 

ustalonych przez Zamawiającego oraz spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zapytania 

ofertowego.  

 

 

Część II:  Poradnictwo psychologiczne w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej  

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę: 
 

 

Oferta Nr 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postepowaniu/oferta 

odrzucona z uwagi na 

wykluczenie Wykonawcy z 

postępowania 

 
Kryterium oceny-liczba przyznanych punktów 

  

Cena brutto  

(1) 

Doświadczeie 

(2) 
Razem 

(1)+(2) 

1 HUMAN CARE 

Tomasz Misiak, 

Wioska ul. Kukułki 11, 

56-500 Syców  

 

spełnia 

 

60  

 

40 

 

100 pkt 

 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: HUMAN CARE Tomasz Misiak, Wioska ul. Kukułki 11, 56-500 Syców, 

100 pkt 

 

Uzasadnienie: 

Oferta Wykonawcy, która została wybrana jest jedyną złożoną ofertą, która spełnia wszystkie wymogi formalne 

zapytania ofertowego. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ocen ofert 

ustalonych przez Zamawiającego i jednocześnie spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zapytania 

ofertowego.  

 



 

 

 

 

 

Część III: Poradnictwo psychologiczne w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej  

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę: 
 

 

Oferta Nr 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postepowaniu/oferta 

odrzucona z uwagi na 

wykluczenie Wykonawcy z 

postępowania 

 

Kryterium oceny-liczba przyznanych punktów 

  

Cena brutto  

(1) 

Doświadczeie 

(2) 
Razem 

(1)+(2) 

1 POMOC 

PSYCHOLOGICZNA 

I PSYCHOTERAPIA 

Maja Banasik 

ul. Szarych Szeregów 

9, 63-500 Ostrzeszów 

 

 

spełnia 

 

60  

 

40 

 

100 pkt 

 

 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA Maja Banasik ul. 

Szarych Szeregów 9, 63-500 Ostrzeszów, 100 pkt 

 

Uzasadnienie: 

Oferta Wykonawcy, która została wybrana jest jedyną złożoną ofertą, która spełnia wszystkie wymogi formalne 

zapytania ofertowego. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ocen ofert 

ustalonych przez Zamawiającego i jednocześnie spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne zapytania 

ofertowego.  

 
 

/-/ Zuzanna Puchalska 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kępnie 


