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zadanic

3

cmintry o(rodek l,omory spolecznei w Pawlowie , Pawi6w 56, 27-225 Pawl6w informule, 2e w dniu
72.02.2020 r. o Eottz 10:1s odbyto sie otwarcic ofcrt postqpowania o zam6wicnic publiczne, prowadzone w
t.ybLr t)rTetirrgu rLcoAranrczonego pn.,,Przcprowadzcnic zajq6 w ramach rcalizacji projekt6w ,,Uslugi
spolccznc dla rodziny"

w postqpowaniu wptyngiy 4 oferty

l'o dokonaniu orwarcia zamawiaiEcy przysqpil do badania
04.03.2020 r.

i

oceny ofert, kr6re zakonczono

w dniu

Wypctniajqc zobowiqzania wynikajqce z postanowien ar!. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zanrosicri publiczDych, lDz. U- z 20\9 .. t'oz- 1843 dalc) uslawy) Zamawiajqcy informuje, Ze
w przcdr iolowyn postQpowaniu o udziclcnie zam6wienia pub)iczne8o ofertq wainq z najwyiszq liczbq
otrryrnanych punktow zlotyli Wykonawcy:
IloSa

l-p

Ilo66 punklow

Iloia punkt6w

kryterium
Cena brutto

krytcriunr

Nazwa iadres wyko-

punkt6w
Ilo6i uzyskanych

kryterium
Wdroienie klauzulispolecznej

lqcznio

0,00

a8,t u

WdroTcnic klauzuli spotecznej

Iloia uzyskanych

0,0 0

80,{t9

Zadani.) 3

Logos Link Sp- z o.o

.l

ul. !a sroku 2/3 7
20-561 Lublin

58,18

30,00

olrrty poTostalych wykonawc6w oceniono nastepujqco

I,P

N rwa Wykonawcy
ZadaDir:l

1

Ccntrunr Eiznesu i Promocji Kadr
Sp6tka, ograniczonq
odpowicdzialnoSciq
Os. Sloneczne 14,27400 Osrrowicc Swieto
k

r?\',tki

50,89

30,00
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lrlzYxow oEcYClr
,,lqzyki Swiata" xatarzyna Anna Roklcka
Ut. Sienkiewicza 49 lok
312,
(102
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50,89

22,30

7:i,:i9

0,00

liial

zamarviaiar]|!4rL!!!?! i po!!gpowania nastqpuiaccgs Wykonawcel

I-p.

Nazwa Wykonawcy
Zamas,iaiqcy wypetniajac zobowi:lzania wynikajace z art. 26 usL
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. wczwat Wykonaw.e do
uTuprlnrenrn dokumcntow

Ccntrum Uslug l,sychologicznych,
l,edagogirznych i l,ogopedycznych
3

t:(;o
6u-200 Zary, ul. Sr6dmicjska,lA

Zgodnic z pk!. 14.1 SlW2,,l']ostepow.nie o udzielcnic zaD)owicia, z raslrzereniem wyjqrk6w okrc6lonych w ustawie, prowadzi
siq , ,rcho\ranicn) li,r ry p:semneJ 'lym samym skladanic
ofcrty i dokument6w w tym uzupetnianych w trybic art. 26
ust. 3 i 3 a za posrcdnlctwcm faksu i c-maila uznajo siq za

nicskuteczne ieieli w \dyznaczonym t€rminie nie wptynq do
kumcnty w formie pisemnei."
Wykonawca zloiyl dokumcnly w nieprawidlowej formie. 20staly
przcslano o-mailem, w wyznaczonym terminic nie uzupelni] do'
kument6w w formic piscnlncj.
W zwiqzku z powyzszym Zamawial4cy wykluczyl Wykonawce z
poslqpowania na podstawic art.24 usl. 2 pkt- 4 ustawy a jego
ofcrra zostaje uznana za odrruconE stosownie do przepisu art.24
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