
Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr !/ ża2!

Dotyczy:

Zamówienia udzielanego w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
okreŚloną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata zatĄ -

żaZO, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

OferĘ na:

usługi tmnsportollre dla osób z niepełnosprawnością intelektualną {ONl} z t€rsnu Zabrza lub
korzystaiących ze wsparcia dziennego w placówkach na terenie rniasta Zabrza w związku z realizacją

Zadania 10 Usługi transportowe w projekcie ,Z lnkluzją na Ty - testowanie środowiskowego
systemu wsparcia osób doraslych z niepełnosprałvnością irłtelektua|ną" {POWR-O4.o1.m-o0-
ONl7/18-0CI} w ramach Działania: 4.]_ lnnowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Eur^opejskiego

Funduszu Społecznego.

Do dnia składania ofert, tj. do dnia ż9.a4.2Oż3. r. do godziny 14.00 wpłynęło do Zamawiającego 5
ofert - oferty w załączeniu"

Oferta nr 1 złożona w dniu 28 kwietnia Zaż1.r, o godzinie 10.52 - |Vlglobal Marcin Modzelewski,
Jaworze
Oferta nr 2 złożona w dniu 29 kwietnia laż3r. o godzinie 9,05 - P.P.U"H. MIRKO Mirosław Gajda,
Brzeszcze
Oferta nr 3 złożeina w dniu 29 kwietnia ż021r, o godzinie 10.01 - Andrzej Sabadach, Gliwice
Oferta nr 4 złożona w dniu 29. kwietnia żO?1,r. o godzinie 1ż.36 - Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej VANMED Waldemar Modzelewski, Wojciech Sieprawski
Oferta nr 5 złożona w dniu 29 kwietnia żażl"r" o godzinie L7.Ą4- SPlDER Mateusz Pająk, Brzezinka

Oferta firmy Mglobal Marcin Modzelewski, Jaworze została odrzucona zgodnie z częścią Vl pkt 8
Zapytania ofertowego 1/2021ze względu na nieprawid,towo przygotowany formularz oferty:
a} oferta nie jest w całości wypełniona pismem komputerowyrn lub ręcznym,
b} brak jest daty na pierwszej stronie oferty,
c} brak jest zapisów słownych w tabeli dotyczącej ceny oferty.

Pozostali Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu i spełniali warunki udziału w postępowaniu

|{r

oferĘ

Imię i nłzwisko \Yykanax,cy Cena za l kr* uykonanej usługi Łącznł

pu*ktrłc.ia

Uwagi

1 SPIDER Mateusz Pająk, ul.
Wiśiana j 6, 32-600 Brzezinka

ż.Ą2ń 100 pkt

} P.P.U.tł, MlRK§ Mirosław
Gajda. u. Przernysłowa 1_0,

32-620 Brzeszcze

ż,Ą&ń 97.59 pkt

J N iepułr!iczn1,, Zakład Opieki Z.l7z1 87,36 pkt



Zdrowotne,! VANMED
walelemar Modzelewski.
Wojcieclr Sieprarvski. ul,

Wlsokie Brzegi J.
32-600 Ośrvięcim

4 Andrzej §abadach, ul.
Satyryków 81 6, 44-t!3 Gliwice

4,5OzJ 53,78 pkt

W dniu 4.a5.ZaT,r. Zamawiający dokonał analizy ofert. Analiza ofert wykazała, że najkorzystniejszą
prawidłowo przygotowaną ofertę zlożyła firma SPtrDER Mateusz Fająk, ul, Wiślana 16,32-600
Rrzezinka. Wykonawca spetnia warunki postępo\ń/ania, nie podlega wykluczeniu.
W związku z tym postępowanie uważa się za rozstrzygnięte.
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