
Świdnica 30 listopada 2020 r.     

ZOR.210.108-2.2020 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy działając zgodnie                              

z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 

r., poz. 1843 tj. ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. przekazuje  informację z otwarcia ofert                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Pełnienie funkcji 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” 

prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie 

art. 138o ustawy Pzp., poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                             

art. 11 ust. 8  ustawy Pzp. 

 

I. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA 

SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: 

 

Dla zadania nr 1- 72.000,00  zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100); 

Dla zadania nr 2- 72.000,00  zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100); 

Dla zadania nr 3- 72.000,00  zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100); 

Dla zadania nr 4- 72.000,00  zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100); 

Dla zadania nr 5- 72.000,00  zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100). 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Dla każdej z części/zadania okres wykonania zamówienia obowiązuje: od dnia 1 stycznia                  

2021 r.  do dnia 31 grudnia 2023 r.  

 

III. DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE 

OFERTY: 

 

Oferta nr 1: 

Wykonawca : Anna Pepera- Wojkowska, ul. Kręta 5/25, 58-100 Świdnica. 

Cena jednostkowa brutto za pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla                    

1 (jednej) rodziny wynosi 133,33 zł dla zadania nr 3. 

Okres nabytego doświadczenia związanego z pracą z dzieckiem lub rodziną wynosi 10 lat. 

  

Oferta nr 2: 

Wykonawca:  Łukasz Kucemba, ul. Królowej Jadwigi 6/5, 58-160 Świebodzice. 

Cena jednostkowa brutto za pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla                    

1 (jednej) rodziny wynosi 133,33 zł dla zadania nr 2. 

Okres nabytego doświadczenia związanego z pracą z dzieckiem lub rodziną wynosi 14 lat. 

Oferta nr 3: 

Wykonawca: Dominka Dobosz, Mokrzeszów 85/2, 58-160 Świebodzice. 

Cena jednostkowa brutto za pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla                    

1 (jednej) rodziny wynosi 133,00 zł dla zadania nr 5. 

Okres nabytego doświadczenia związanego z pracą z dzieckiem lub rodziną wynosi 17 lat. 



Oferta nr 4: 

Wykonawca: Marzena Kowalik, ul. Łukowa 14/3, 58-100 Świdnica. 

Cena jednostkowa brutto za pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla                    

1 (jednej) rodziny wynosi 133,33 zł  dla zadania nr 1. 

Okres nabytego doświadczenia związanego z pracą z dzieckiem lub rodziną wynosi 25 lat. 

 

 

 


