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Ząbkowice Śląskie, 11.07.2018 rok 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Ząbkowice Śląskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich 

Oś XX lecia 52 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Tel: 74 8100946 

Faks: 74 8153854 

e-mail: opszabk@poczta.onet.pl 

 

w związku z postępowaniem prowadzonym w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień 

publicznych Zamawiającego i Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

 

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania:  „usługa diagnozy potrzeb 

Beneficjentów obejmująca w szczególności diagnozę potrzeb beneficjentów w zakresie diagnozy 

psychologicznej i doradztwa zawodowego dla osób dorosłych i dzieci: 

- usługa przeprowadzenia  indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją 

problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek 

Reintegracji dla Uczestników projektu. 

- usługa obejmuje 80 godzin doradztwa (20 osób x 2 godziny diagnozy z psychologiem i 20 osób x 2 h 

diagnozy z doradcą zawodowym) 

- usługa obejmuje opracowanie 20 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji”. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie, do dnia 10.07.2018 roku do godziny 10:00 złożono jedną ofertę: 

Oferta nr 1:  

B-CONSULTONG Bartłomiej Gębarowski 

ul. Malczewskiego 11/49 

35-114 Rzeszów 

tel. 17 852-52-78, fax. 17 787-72-50 

e-mail: biuro@b-consulting.pl  

NIP 813-166-77-20   REGON 180275639 

 

Oferty oceniane były według następujących kryteriów: 

a) kryterium cena – 50,00 % 

b) kryterium doświadczenie Wykonawcy – 50,00% 
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Zamawiający informuje, że została wybrana następująca oferta: 

 

 

B-CONSULTONG Bartłomiej Gębarowski 

ul. Malczewskiego 11/49 

35-114 Rzeszów 

 

Wybrana oferta spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz uzyskała najwyższą ilość punków przyznaną w oparciu o ustalone kryteria.    

 

 

 

       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

        w Ząbkowicach Śląskich 

              Izabela Lisowska 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


