
AG.3411-  225/16

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania 

 zaproszenia do złożenia oferty

 - zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwotę 30 000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się.

1. W celu zamówienia: Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia  psychologa w celu  przeprowadzenia treningu 
kompetencji i zajęć z zakresu integracji społecznej dla min. 10 osób / max. 20 osób , w wymiarze ok. 60 godzin – 
w okresie  od dnia  podpisania  umowy do  28  grudnia  2016 roku  przeprowadzono postępowanie  w  formie 
zaproszenia do złożenia oferty.

2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi  :  6.000,00  zł  netto/ brutto tj.  1.437,16 euro netto.

3. Do udziału w postępowaniu  poza ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego (zawierającym zaproszenie 
do złożenia oferty)   zaproszono trzy osoby poprzez rozesłanie zaproszenia wraz z formularzem ofertowym (droga 
elektroniczna), który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji:

- Pani Magdalena Prus, e-mail: magdalenaprus@vp.pl
- Pani Katarzyna Roesler- Walerczak: e-mail: kasiasw@interia.pl
- Pani Katarzyna Lulek, e-mail: l.katarzyna@op.pl

4. W terminie do 14.12.2016 r. do godz. 9:00  złożono dwie oferty:

Lp Nazwa i adres Cena brutto ogółem w zł Termin złożenia
1. Marzena Stefańska

Ul. Łozowa 90a/5
61-443 Poznań

37 400,00 zł 13.12.2016 r. 

2. Magdalena Prus
Ul. Kościuszki 30/43
62-240 Trzemeszno

6000,00 zł 14.12.2016 r. godz. 8.50

 
UWAGI:
Oferta Pani Marzeny Stefańskiej zam. Przy ul. Łozowej 90a/5, 61-443 Poznań  została odrzucona z powodu błędu w 
obliczeniu ceny. Błędu tego Zamawiający nie może poprawić, ponieważ nie jest ona oczywistą omyłką w rozumieniu 
Prawa zamówień publicznych. 
Zaoferowana w formularzu ofertowym cena za wykonanie całości zamówieni w wysokości 37.400 zł  nie jest zgodna z 
kosztem jednostkowym (za 1 godzinę) brutto 85 zł (37.400 zł : 60 h = 623,33 / 85 zł x 60 h  = 5.100 ). 

Na podstawie kryteriów oceny ofert wybrano ofertę Pani Magdaleny Prus, zam. ul. Kościuszki 30/43, 62-240 Trzemeszno, 
która złożyła jedyną  ofertę , która spełnia wymagania formalne zaproszenia do udziału w postępowaniu, a wartość oferty 
nie przekracza kwoty 30.000,00 euro netto.

(podpis i pieczątka)

Zatwierdzam / nie zatwierdzam* 

(data i podpis Dyrektora )

* Wpisać odpowiednio
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