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Projekt,,stajemy się lepsi'' jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUsZ sPoŁEcZNY

Hrubieszów' dnia II.09.2012

PCPR.EFS .2Ż0 I .I 0.20IŻ

Zaw iadomienie o wyb o rze naj korzystniej szej oferĘ

Na podstawie art. 92 ust.Z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych

(t.1.Dz.IJ. z20IO r. Nr 113 poz.759 zpóŹn. zm.) informuję, iz w postępowaniu o udzięlęnie

żńo*i.niu publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonęgo' którego

przedmiotem jest: ,,organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla osób

niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo_

1ny.horourocrych uczestników projektu systemowego o,Stajemy się lepsi''

wspólfinansowanego pYzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_ 'Część XIil ,rvlu[urynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem mechanicznym''

dla 2 ósób zanajkorzystniejszą ofertę spośród ńoŻonych, zostałauznana oferta złoŻonaprzęz:

Kropek

Magdalena Łaszkiewicz

ul. Łazienna5l21A

22-500 Hrubieszów

Spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jak równieŻuzyskaŁa największą ilośó punktów - łącznie 100 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cęna.

W postępowaniuzłoŻono tylko jedną ofertę.

Dyrektor
pnlłliątgggqo cantrum

ie
w

mgr A Bogatko

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nie wcześn iej niŻ w dniu l8 wrześni aŻOIZ r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceglan a 58 l!, 22 * 5oo HrubieSzów,

Tel./fax: A i' Agl 07 83, E-mail : pcprhrubieszow@ poczta.onet. pl
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Projekt,,stajemy się lepsi" jest współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ sPoŁEcZNY

Hrubieszów, dnia II.09.Ż012

PCPR.EF S .220 I,T O.2O 12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 9Ż usLZ ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r' Prawo Zamówiefi Publicznych

(tj.D'. łJ. zŻ0t0 r. Nr 113 poz.759 zpóżn. zm.) informuję,iz w postępowaniu o udzielenie

)'oo*i.niu publicznego, piowadzonym w trybie przetatgu nieograniczonego' którego

przedmiotem jest: 
"organizacja 

i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla osób

niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępcrych i placówek opiekuńczo_

1ny.hol'urocrych uczestników projektu systemowego ,,Stajemy się lepsi''

wspótfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Część, xlv ,,Operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym''

dla 1 osóby zanajkorzrystniejszą ofertę spośród złoŻonych, zostaŁauzrtana ofeńa złoŻonaprzez:

Kropek

Magdalena Łaszkiewicz

ul. Łazienna5l2lA

22-s00 Hrubieszów

Spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jak równieŻuzyskała największą ilość puŃtów - Łącznie l00 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cena'

W postępowaniu złoŻono tylko jedną ofertę.

Dvrektor
' ." l: Jtoiv€,go centrum

';trilNĄjL"
mgr endłli aogat*o

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nie wcześniej niŻ w dniu 18 września}}I} r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceg1an a 58l1, 22 _ 5oo Hrubieszów,

Tel./fax: Si' AgZ 07 83, E-mail: pcprhmbieszow@poczta'onet'pl
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Projekt,,stajemy się lepsi" jest Współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUsZ sPoŁEczNY

Hrubięszów' dnia 1I.09.Ż0n

PCPR.EFS .2Ż0 I .I 0.Ż0l2

Zawiadomienie o wyborze najkorrystniej szej oferty

Na podstawie art. 92 ust.Z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówięi Publicznych
(tj.Dz.IJ. z2OI0 r. Nr 113 poz.759 zpóźn. zm.) informqę,iŻ w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego' prowadzonym w trybie przetatgu nieograniczonego, którego

przedmiotem jest: ,,Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/lrursów dla osób

niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępcrych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych uczestników projektu systemowego ,,Stajemy się lepsi''
współfinansowanego pYzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_ Ćzęść XX ''Kur księgowości'' dla 1 osoby za najkorzystniejszą ofertę spośród złoŻonych,

zo stała uzrtana oferta złoŻona przez:

Kropek
Magdalena Łaszkiewicz
ul. Łazienna5l2lA'
22-500 Hrubieszów
spełnia ona wszystkie wymagania okreŚlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jak rownieŻuzyskała największą ilośc punktów - łącznie 100 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cena.

W postępowaniu ńoŻono tylko jedną ofertę.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nię wcześniej niz w dniu 18 września20I2 r.

mgr Andr Bogatko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceg1ana 5Bl1, 22 - 5oo Hrubieszów,

Tel./fax: Bi Ogl 07 83, E-rnail: pcprhmbieszow(@rpoczta.onet.l:l
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDusZ sPoŁEczNY

ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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przez Unię Europej

Hrubieszów, dnia II.09.201Ż

PCPR.EFS .22OI,IO.2OI2

Zaw iadomienie o wyb o rze naj korzystniej szej oferĘ

Na podstawie art. 9Ż ust.Ż ustawy z dnia 29 stycznta 2004 r. Prawo Zarnowień Publicznych
(ts. Dz.IJ. z 2OI0 r. Nr 1 13 poz. 759 z póŹn. zm.) informuj ę, iŻ w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego' którego

przedmiotem jest: ,,Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla osób

niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępcrych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych uczestników projektu systemowego orStajemy się lepsi''
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_Część xxIII ,rSprzedawca z obsługą kasy fiskalnej'o dla L osoby zanajkorzystniejszą ofertę

sp o śró d złożony ch, zo stała Llznana o ferta zło Żona pr zez :

Kropek

Magdalena Łaszkiewicz

ul. Łazienna 5l21A

Ż2-500 Hrubieszów

Spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jak równieŻuzyskaŁa największą ilośó punktow' łącznie 100 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cena.

W postępowaniu oferty zŁoŻyły równieŻ:

1) UNLIMITED GROUP POLSKA Joanna Niczyporuk, ul. Lotnicza3,20-322 Lublin - 86,17 pkt.

Dyrektor
Centrum

mgr AndrLdi Bogatko

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nię wcześniej niz w dniu 18 wrześniaZ}I2 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceglana 58lL, 22 * 5oo Hrubieszółv,

Tel. /fax: B ą 6gl 07 83, E_rnail : pcprhrrrbieszolv(r} pocztłr.onet' pl
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Projekt,.stajemy się lepsi,,jest Współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Hrubieszów' dnia 1l.09.2012

PCPR.EFS .220 I .I 0.Ż0 12

Zaw iadomienie o wyb o rze naj ko rzystniej szej oferĘ

Na podstawie art. 92 lst.2 ustawy z dnia Ż9 stycznia Ż004 r. Prawo Zamowięn Publicznych

(tj. Dz. IJ. z 20tO r. Nr 1 13 poz. 759 z poŹn. zm.) informuj ę, iŻ w postępowaniu o udzięlenie

)ńo*i."ia publicznego' piowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego' którego

przedmiotem jest: 'organizacja 
i przeprowadzenie szkoleń/lrursów dla osób

niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępcrych i placówek opiekuńczo_

loy.łroloulocrych uczestników projektu systemowego ,,Stajemy się lepsi''

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach_ Europejskiego Funduszu Społecznego

- ćzęść XVI ''Prańolazdy t<at. Cn dla 1 osoby za najkorzystniejszą ofertę spoŚrod zŁoŻonych,

zo staŁa uznana oferta złoŻona przez:

Ośrodek Szkolenia
Kursor Kaluźniak-Sztandera Sp. Jawna

ul. Lwowska24
22-100 Chełm
spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia'

jak równieŻuzyskaŁa największą ilość punktow - łącznie 100 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cena.

W postępowariu złoŻono tylko jedną ofertę.

Dyrektor
Powi Centrum

w

mgr And

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nie wczęśniej niŻ w dniu 18 wrześniaZ)I2 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
trl. Ceglan a 58 l1, 22 * 5oo HrubieSzów,

Tel. /fax: S i' Ogz 07 83, E-mail : pcp rhrubieszow@ poczta. onet' pl
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Projekt,,stajemy się lepsi" jest Współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Hrubieszów, dnia lI.09.2012

PCPR.EFS .Ż20 1 .I 0.Ż0 12

Zawiadomienie o wyborze naj korzystniej szej oferĘ

Na podstawie art. 92 ust.Z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo Zamówień Publicznych

(tj. Dz. łJ. z 20IO r. Nr 1 13 poz. 759 z póŹn. zm.) informvJę, iŻ w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego' którego

przedmiotem jest: ,,Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla osób

niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępcrych i placówek opiekuńczo_

1oy.t'oro"t"crych uczestników projektu systemowego o,Stajemy się lepsi''

współfinansowanego puzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_ Ćzęść XV ,,Spawa"ż" d|u 2 osób zanĄkorzystniejszą ofertę spośród złoŻonych' zostałavznana

oferta złoŻonaptzez'.

Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Lublinie

oddział w Zamościu

Centrum Kształcenia

ul. Staszica 4

22-400 Zamość

Spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia'

jak równieŻuzyskała największą ilość punktów - łączt'lie 100 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cena.

W postępowaniu oferty złoŻyły równięz:

1) ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor w Lublinię oddział w Chełmie,

ul. Hrubieszowska 37, 22-500 Hrubieszów _ 42,00 pkt.

Dvrektor
o ^"': 1|g(rvęgp Centru m

TT?ją/fffrąr]5
mgr,łnd)zJ,; nogat*o

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nię wczęśnie1 niŻ w dniu 18 września}}I2 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceg1an a 58 l1, 22 _ 5oo Hrubieszów,

Tel./fax: B ą' ogl 07 83, E-mail : pcprhrtrbieszow@poczta.onet. irl
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Projekt ,,stajemy się lepsi" jest współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Hrubieszów, dnia II.09.2012

PCPR.EFS .Ż20 I .I 0.20 12

Zawiadomienie o wyborze najkorrystniej szej oferĘ

Na podstawie art' 9Ż ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Ż0O4 r. Prawo Zarnowięil Publicznych

(tj.Dz.IJ. z2OlO r. Nr 113 poz.759 zpóŹn. zm.) informuję, iz w postępowaniu o udzielenię

"'oo*i.''ia 
publicznego' piowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego' którego

przedmiotem jest: 
'organizacja 

i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla osób

niepełnosprawnych or^z wychowanków rodzin zastępcrych i placówek opiekuńczo_

'nny.t 
o'nu1o"ry"ń uczestników projektu systemowego ,,Stajemy się lepsi''

współfinansowanego ptzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- ćzęść XI ,,Średniozaawansowana obsługa komputera'' dla 6 osób za najkorzystniejszą ofertę

spo śró d złożony ch, zo stała uzluana o ferta zło Żona pr zęZ i

UNLIMITED

Joanna Niczyporuk

ul. Lotnicza 3

20-322 Lublin

Spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jak równieŻuzyskil'a największą ilość punktów - łącznie 100 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cena.

W postępowaniu oferty z'ŁoŻyły równięŻ:

|) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oddział w ZamoŚciu Centrum Kształcenia,

ul. Staszica 4,Ż2-400 ZamośÓ _ 68,34 pkt.

2) ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor w Lublinie oddział w Chełmie,

ul. Hrubieszowska 37,22-500 Hrubieszów _ 53,79 pkt'

3) Kropek Magdalena Łaszkiewicz,u|.Łaziewta 5l2IA,Ż2-500 Hrubieszów _7l,49 pkt.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nie wczęśniej niŻ w dniu 18 wrześniaZ}I2 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceglana 58lI,22 * 5oo Hrubieszórv,

Tel. /fax: A i' AgZ 07 83, E-mail : pcplhmbieszorv@ poczta.onet' pl
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Projekt,.stajemy się lepsi" jest Współfinansowany przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDU5Z sPoŁEcZNY

Hrubieszów, dnia II.09.2012

PCPR.EFS .2201 .I O .20 12

Zaw iadomien ie o wyb o rze n aj korzystniej szej ofe rĘ

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia29 stycznia2004 t. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. |J. z 20IO r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, iŻ w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego' prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest: ,,Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla osób
niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępcrych i placówek opiekuńczo-
wychowawcrych uczestników projektu systemowego ,,Stajemy się lepsi''
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_ Część xvII ,,Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www'' dla 3 osób
zanajkorzystniejszą ofertę spośród złożonych, zostałauznarLa oferta zŁoŻonaprzez'.

UNLIMITED GROUP POLSKA
Joanna Nicryporuk
ul. Lotnicza 3

20-322 Lublin
spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jak równieżuzyskała największą ilość puŃtów - łącznie 100 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: I00 %o cena.

W postępowaniu oferty złoŻyły równiez:

1) ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor w Lublinie oddział w Chełmie,

ul' Hrubieszowska 37 ,22-100 Chełm _ 51,73 pkt

Dyrektor
Centrum
zinie

Bogatko

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nie wcześniej niŻ w dniu 18 wrześniaL}I2 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ui. Ce91ana 5B/1, 22 * 5oo Hrubieszów,

Tel./fax: Bą 6gl 07 83, E-mai]: pcprhrubieszow@poczta.orret.pl
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Projekt,,stajemy się lepsi" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ sPoŁEczNY

Hrubieszów, dnia 1I.09.20IŻ

PCPR.EFS,z2O I .IO.2OI2

Zaw iadomienie o wyborze naj ko rzystniej szej oferty

Na podstawie art. 92 ust.Z ustawy z dniaŻ9 styczniaŻ004 r. Prawo Zamowień Publicznych
(tj.Dz.IJ. z2010 r. Nr 113 poz.]59 zpóŹn. zm.) informuję, iz w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego' prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego' którego

przedmiotem jest: ,rOrganizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla osób

niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo_

,oy.norou'"czych uczestników projektu systemowego ,rStajemy się lepsi''

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_ ćzęść xxIII ,,sprzódawca z obsługą kasy fiskalnej'' dla L osoby za najkorzystniejszą ofertę

spo śró d ńoŻony ch, zo stała |lznalua o ferta zło Żona pr zez:

Kropek

Magdalena Łaszkiewicz

ul. Łazienna5l21A

22-500 Hrubieszów

Spełnia ona wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

jak równieŻuzyskała największą iloŚó punktów - łącznie l00 pkt.

W postępowaniu kryterium oceny ofert była: 100 % cena.

W postępowaniu oferty złoŻyły również:

1) LINLIMITED GROUP POLSKA Joanna Niczyporuk, ul. Lotnicza3,20-322 Lublin - 86,17 pkt.

Dyrektor
Centrum

wH

mgr Andrbdi Bogatko

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana nie wczeŚniej niż w dniu 18 września2012 r.

powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceglana 58l1,22 _ 5oo Hrubieszólv,

Tel./fax: g i Ogl 07 83, E-mail : pcp rhrubieszow@ poczta.onet' pl


