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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
PCPR.0712/EFS/20/10 

WYKAZ USŁUG 
 wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat o zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................  

Adres wykonawcy..................................................................................................................  

e-mail........................................... 
 

Okres realizacji Wartość brutto Zamawiający 

podpis osób uprawnionych do 
 reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Uwaga! Do niniejszego wykazu usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie. 

 
PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 

 
W dniu 30.06.2010 r. godz. 12:15 ustalony jako termin otwarcia ofert Zamawiający Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, reprezentowane przez Komisję Przetargową w składzie: 
 

1. Przewodniczący – Mariusz Marmucki 
2. Sekretarz – Katarzyna Wysocka 
3. Członek – Michał Parada  

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pt. Organizacja i przeprowadzenie turnusu 
rehabilitacyjnego wraz z dodatkowym cyklem zabiegów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych w: Zakopane i Ustroń. 
 
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 22-500 Hrubieszów, ul. Ceglana 58/1  pokój nr 9. 
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Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość, jakie przeznaczył na realizację Zadania Nr 1               
i Zadania Nr 2.  Zamawiający określił wartość Zadania Nr 1 na kwotę 119 300,00 PLN brutto                    
i Zadania Nr 2 na kwotę 106 500,00 PLN brutto. 
Do upływu terminu składania ofert (30.06.2010 r. godz. 12.00) złożono następujące oferty: 
 
Lp.  Nazwa i adresy Wykonawców  Warunki ofertowe  

 
1. Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 

„MARZENIE” Ustupska- Kaźmik Marzena,               
ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane      
(Zadanie Nr 1) 
 

107 600,00 PLN brutto 
 

 co potwierdza druk Zestawienia ofert złożonych. 
 
Na otwarciu ofert nie byli obecni przedstawiciele powyższej firm ubiegającej się                       

o przeprowadzenie zadania pt. „Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz      
z dodatkowym cyklem zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w: Zakopane                  
i Ustroń  projektu „Stajemy się lepsi” realizowanego przez PCPR Hrubieszów. 

Zamawiający zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 93 ust. 2 unieważnił 
postępowanie o udzielaniu zamówienia dotyczącego Zadania Nr 2 z uwagi na nie złożenie żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu.     

 
 

 
 
 
Hrubieszów, 30.06.2010 r.  

 

             Hrubieszów, 05.07.2010 r.  

Znak sprawy: PCPR.0712/EFS/20/10 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu 
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zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem 

jest Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z dodatkowym cyklem zabiegów 

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w: Zakopanem i Ustroniu za najkorzystniejszą ofertę 

dotyczącą Zadania Nr 1 uznana została oferta złożona przez: 

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie”  

Ustupska – Kaźmik Marzena,  

ul. Stara Pardałówka 1,  

34-500 Zakopane.   

Spełnia ona wszystkie wymagania określone w SIWZ, jak również uzyskała największą ilość 

punktów – łącznie 300 pkt.  

W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. 

W postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca - dotyczy Zadania Nr 1.  

Zamawiający zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 93 ust. 2 unieważnił postępowanie                
o udzielaniu zamówienia dotyczącego Zadania Nr 2 z uwagi na nie złożenie żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu.     

 


