
 
 
 

                                                        

                                                                                                                            Namysłów 11.05.2020 r. 

 

                         PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

             
 

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego na zasadach zapytania 
ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 
 

1.  Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i 
dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – II edycja współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. 

2. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia  31grudnia 2020 r. 

 3. Zapytanie ofertowe  zostało umieszczone na stornie internetowej OPS Namysłów oraz BIP 
Namysłów w dniu 16.04.2020r. 

4. Termin na składanie ofert upłynął  30.04.2020 r. i wynosił 14 dni kalendarzowych. 

5. Otwarcie ofert odbyło się  komisyjnie 08.05.2020 r. o godz. 8.00 w siedzibie OPS 
Namysłów, w której w skład wchodzą: 

1. Bożena Sikora 
2. Aneta Pawłowska 
3. Sylwia Smolak 

6. Do terminu wyznaczonego na składanie ofert wpłynęły 2 oferty.  

7. Dla porównania ceny za usługę przedstawionej w ofercie skorzystano z porównania cen za 
powyższe usługi na podstawie wydruków strony internetowej z dnia 04.05.2020r.  
https://psycholog-mazur.pl 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                                        

8. Zbiorcze zestawienie ofert: 

  Informacje dotyczące Wykonawcy i kryteriów oceny ofert:   

                                                  

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Data wpływu oferty 

Cena – waga max. 
100/100 pkt 

Razem punkty 

 
    1. 

 
EGO Psychologiczny Ośrodek Badań i 
Szkoleń Maria Zuzanna Mudrak 
ul. Z. Herberta 3a 
49-300 Brzeg 
 

 
16.000,00 zł 

  
100 pkt 

      
   2. 

 
Pracownia Psychologiczna „Ostoja” 
Olga Juszko 
Ligotka 29A, 46-100 Namysłów 
 

 
25.600,00 zł. 

 
62,5 pkt 

  

                                                          

9. Wybór najkorzystniejszej oferty:  

1) Cena – 100 % wagi 
    najniższa cena  
Liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.  
    cena badanej oferty  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1. 

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wykonawca spełnia warunki udziału   
w postępowaniu a jego oferta jest najkorzystniejsza z punktu przyjętych w ogłoszeniu 
kryteriów oceny ofert. 

11. Unieważnienie: nie dotyczy 

12.  Postępowanie prowadziła: Bożena Sikora.  

 

 

 

                                                                                                         ZATWIERDZAM 

                                                                                 Zastępca  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                         W Namysłowie 

Malwina Jabłońska 


