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UNIA EUROPEJSKA •
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA

STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Powiat

Projekt współfinansowany

Prudnickl

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
projektu systemowego "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Prudniku" Nr POKL.07.01.02-16-010/12
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu
VIl- Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienieaktywnej
integracji,
Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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Prudnik dnia 22 sierpnia 2012 r.
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Do wszystkich Wykonawców nr post.: 174019-2012
data zamieszczenia w BZP 10.08.2012
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
" Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - rysunek"
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej

oferty

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, działając zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekstjed.: Dz. U. z 2010 r. Nr 1l3, poz. 759 z późno zm.),
zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku - rysunek ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
\.J

Numer najkorzystniejszej oferty: l
Firma (nazwa): Joanna Rola Ośrodek Szkoleniowy PRESTIGE 48-200 Niemysłowice
Cena ofertowa brutto: 5 180,00 zł.
.
Uzasadnienie wyboru - Złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
l. Oferta nr l - Joanna Rola Ośrodek Szkoleniowy PRESTIGE 48-200 Niemysłowice

114.

114.

Punktacja przyznana oferentom
.
l. Oferta nr l - Liczba pkt w kryterium: najniższa cena - 100,00, razem liczba pkt - 100,00.
Umowa może być zawarta po 22 sierpnia 2012 r.

