
Gromnik, dnia 22 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: GOPS.260.109.2020

PROTOKOL ZAMOWIENIAPUBLICZNEGO
zgodnie z Zarzqdzeniem wewn¢trznym Kierownika Gminnego Oérodka Pomocy Spolecznej
w Gromniku w sprawie wprowadzenia regulaminu post¢powania przy udzieleniu zaméwiefi
publicznych, ktérych wartos'é szacunkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych réwnowartos’ci
kwoty 30 000 Euro, 0 wyniku przeprowadzonego postc-gpowania o udzielenie Zaméwienia
Publicznego w trybie Zapytania ofertowego dotyczqcego zadania dot. éwiadczenia w 2021 r.
uslug schronienia dla oséb bezdomnych z terenu Gminy Gromnik

Informacja o wyborze oferty
'Zamawiajatcy informujq, 26 d0 up1ywu terminu sldadania ofert tj. do 21 grudnia 2020 r.

wp1yn§1yz

1. Na czegéé 1 zaméwienia (schronisko) — 2 oferty:
1) Oferta nr 1 (na schronisko dla kobiet i na schronisko dla mgzczyzn):
TowarzystwoPomocy im. SW. Brata Alberta K010 quica
111. SW. Brata Alberta 2,
39-200 quica
cena oferty brutto: 1350,00 21 za 1 miesiqc

2) Oferta nr 2 (na schronisko dla ngczyzn):
Schronisko dla 0s6b bezdomnych
,,D0m dla BezdomnychMgiczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”
ul. Prostopadla 9A,
33-100 Tarnéw

cena oferty brutto: 950,00 21 za 1 miesiqc
0p1ata za gotowos’c' brutto (miesie;czny koszt za utrzymanie w gotowoéci miejsca
w schronisku): 400,00 Z1

1

2. Na czgéc’ 2 zaméwienia (schronisko z uslugami opiekur’lczymi) — 1 oferta:
1) Oferta nr 1 (na schronisko Z usiugarni opiekuficzymi dla kobiet i na schronisko

z usiugami opiekuficzymi dla mQZczyzn):
Akademia Innowacji Spolecznych
Bieganéw 72A, gm. Jaktoréw,
96—316Migdzyboréw



cena oferty brutto: 1950,00 Z1 za 30 dni W miesiqcu

2015,00 21 221 31 dni w miesiqcu

Otwarcie ofert i rozstrzygniqcie procedury 0 udzielenie zaméwienia nastapilo w dniu
22.12.2020 r. Zgodnie z Zapytaniem ofertowym Zamawiajqcy dopuszczal skladanie ofert
czgs'ciowych przez Wykonawcéw. Przy wyborze ofert Zamawiajacy mia1 kierowaé sic; cena
brutto (100%) i udzielic’: zaméwienia Wykonawcy, ktéry spe1nia wymogi okres'lone

w zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniZsza} cene; brutto.

P0 dokonaniu oceny ofert zloZonych w postgpowaniu 0 udzielenie zaméwienia

publicznego prowadzonym W trybie Zapytania ofertowego na s’wiadczenie w 2021 r. us1ug
schronienia dla oséb bezdornnych Z terenu Gminy Gromnik:

w zakresie czeéci 1 zaméwienia (schronisko) jako najkorzystniejszq wybrano:

Oferte; nr 1 21020112}przez:
TowarzystwoPomocy im. SW. Brata Alberta K010 quica
ul. SW. Brata Alberta 2,
39-200 DQbica
— cena miesiqcznego pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku dla oséb bezdomnych

(kobiety) ~ 1350,00 zl brutto;
— cena miesi¢cznego pobytu 1 osoby bezdomnej w schronisku dla oséb bezdomnych

(m0202yzny) - 1350,00 zl brutto;

Ponadto Zamawiajqcy informuje, Ze Oferta nr 2 ZlOZona przez:

Schronisko dla oséb bezdomnych

,,D0m dla BezdomnychMqiczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”
ul. Prostopadla 9A
33-100 Tarnéw

zosta1a 0drzucona.

Uzasadnienie:

Tres’c’ oferty jest niezgodna z tres’ciqZapytania ofertowego.

w zakresie czeéci 2 zaméwienia (schronisko z us1ugami opiekur’lczymi), zostaje
uniewaZnionepostepowanie;



Uzasadnienie:

W zakresie 2 czgs’ci zaméwienia wplynefia oferta nr 1 zioZona przez:
Akademie; Innowacji Spolecznych
Bieganéw72A, gm. Jaktoréw,
96-316Miqdzyboréw
Tres’é oferty jest niezgodna z tres’ciqZapytania ofertowego.
Wobec powstzego oferta zostaje 0drzucona a postonwanie o udzielenie zaméwienia

W zakresie 2 czqs'ci zostaje uniewaZnione, ze wzglegdu, Ze nie floZono Zadnej oferty

niepodlegajqcej 0drzuceniu.

w zakresie czeéci 3 zaméwienia (noclegownia), zostaje uniewaZnione post¢powanie;

Uzasadnienie:

W zakresie 3 czegs'ci zaméwienia nie zloZono Zadnej oferty.

W zalgresie czeéci 4 zaméwienia (ogrzewalnia), zostaje uniewaZnionc postqpowanie;

Uzasadnienie:

W zakresie 4 czqs'ci zaméwienia nie zloZono Zadnej oferty.

W wvborze ofertv uczestniczyli:
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