Żegocina, dnia 17.12.2019 r.
Znak: GOPS-271/19
INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zawiadamiam, że w procedurze „zapytania ofertowego” o nr GOPS-271/19 prowadzonej
na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 poz. 1843) na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
wybrano ofertę w części dotyczącej:
1. Świadczenia usługi oligofrenopedagoga:
Pani Wioletta Bębenek zam. ul. Karolina 7/70, 32-700 Bochnia
Cena wybranej oferty: 75,00 złotych brutto jednej godziny zegarowej
(słownie: siedemdziesiąt pięć złotych)
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca: Pani Wioletta Bębenek zam. ul. Karlina 7/70, 32-700 Bochnia
nie podlega wykluczeniu a złożona oferta odrzuceniu z udziału w przedmiotowym „zapytaniu
ofertowym”.
Oferta złożona była jedyną na świadczenie usługi oligofrenopedagoda uznana została za
najkorzystniejszą i spełniająca wymogi zapytania ofertowego.
2. Świadczenia usługi logopedy:
„LOGOPEDA” Pani Agnieszka Bartkiewicz Lipnica Murowana 246, 32-724 Lipnica Murowana
Cena wybranej oferty: 80,00 złotych brutto jednej godziny zegarowej
(słownie: osiemdziesiąt złotych)
Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca: „LOGOPEDA” Pani Agnieszka Bartkiewicz Lipnica Murowana 246, 32-724
Lipnica Murowana nie podlega wykluczeniu a złożona oferta odrzuceniu z udziału w
przedmiotowym „zapytaniu ofertowym”.
Oferta złożona była jedyną na świadczenie usługi logopedy uznana została za najkorzystniejszą i
spełniająca wymogi zapytania ofertowego.
3. Świadczenia usługi fizjoterapeuty:
Nie wybrano wykonawcy na świadczenie usługi fizjoterapeuty dla dziecka w ramach
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwagi na zbyt
wysoką cenę wskazaną w formularzu ofertowym a mianowicie 100,00 zł brutto za jedną godzinę
zegarowa świadczonych usług. Złożona została tylko jedna oferta na świadczenie usługi
fizjoterapeuty.
Zgodnie z zapisem art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącego, że wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących

osiągnięciu założonych celów, wysokość środków jaka może zostać przekazana w ramach dotacji
budżetu państwa na realizację ww. usług nie powinna przekraczać średnio kwoty 80 zł brutto za 1
godzinę wszystkich usług świadczonych w gminie i taką też kwotę GOPS w Żegocinie otrzymuje
na realizacje zadania
Dziękujemy w/w Wykonawcom za udział w przedmiotowej procedurze „zapytania
ofertowego”.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żegocinie
Bożena Orzeł

