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Informacja o wyborze oferty 
 

 

Informuję, że w organizowanym w dniu 28 grudnia 2015 roku zamówieniu publicznym  
w trybie przetargu nieograniczonego na specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane  
do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności; część 3 – realizację 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych przez 
osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy na terenie Gminy Namysłów, 
wybrano ofertę CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1 A/C, 31-620 Kraków, oferując 
najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 95,00 punktów, w tym: 
cena 95,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95% i kwalifikacje osób 
świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium kwalifikacje 
osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%. 

Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 
− Pan Tomasz Mazur, SERWIS KADR, ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 

uzyskując 50,00 punktów, w tym: cena 47,50 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 
– 95% i kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 2,50 punktów w ramach 
zastosowanego kryterium kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%, 

− Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o., ul. Warszawska 49 lok. 50, 
25-531 Kielce, uzyskując 47,75 punktów, w tym: cena 42,75 punktów w ramach zastosowanego 
kryterium cena – 95% i kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 5,00 punktów  
w ramach zastosowanego kryterium kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%. 
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