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OGŁOSZENIE 
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 

„Za Życiem” 

na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) informuję, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług 

psychologicznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach 

realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

Anita Klein, w zakresie części 1. 

 

Uzasadnienie 

1. Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia. W wyniku oceny ofert największą ilość punktów 

uzyskały oferty wykonawców wskazanych powyżej. 

2. Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

zamawiający odrzuca ofertę nr 1: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki 

Świata” Katarzyna Anna Rokicka z powodu niezgodności oferty z warunkami 

zamówienia. Nie podano nr części na którą oferta jest składana, w miejscu na 

podanie nr części wpisano ręcznie „PSYCHOLOG” (miejsce wykropkowane 

z informacją „należy wpisać część na którą wykonawca składa ofertę, numeracja 

części podana w opisie przedmiotu zamówienia). 

3. Na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

unieważnił postępowanie w zakresie części nr 2 ponieważ nie wpłynęła żadna 

oferta. 

4. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich siedziby i adresy wraz   
      z przyznaną punktacją w ramach poszczególnych zadań 
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Ośrodek Nauczania Języków Obcych 
„Języki Świata” 

Katarzyna Anna Rokicka 
ul. Sienkiewicza 49, 

15-002 Białystok 

Niezgodność oferty z warunkami 

zamówienia 

2 1 

 
Fabryka Postępu Ewelina Majda 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9/4 

98-300 Wieluń 

Cena oferty przekracza kwotę jaką 

Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia. 

3 1 

 

Anita Klein 

ul. Dąbrowskiej 6 

84-239 Bolszewo 

60 40 100 

 

Wejherowo, dnia 26.08.2022 r.  


