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(1) NIP B78-16-20.568 Golub-Dobrzyń, dnia 23 grudnia 2020r.

AO.271.4.2020

INFORMACJA
© WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Świadczenie

usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z

usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu GminyMiasto Golub-Dobrzyń w

2021 r.” znak sprawy: AO.271.4.2020

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego wtrybie art.138 o ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawozamówień publicznych w zakresie usług społecznychi innych szczególnychusług oraz na

podstawie Rozdziału VI Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego

Zarządzeniemnr 135/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18.11.2019r. wybrano

do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1. Dla CZEŚĆ I zamówienia - zapewnienie schronienia w schronisku dla osób

bezdomnych:

Stowarzyszenie MONAR- Schroniskodla osób bezdomnych MARKOTwToruniu
ul. DybowskaI, 87-100 Toruń

2. Dla CZEŚĆ II zamówienia - zapewnienie schronienia w schronisku dla_osób

z

Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka
87-300 Brodnicaul. Gajdy

Uzasadnienie wyboru: W prowadzo: ym postępowaniu Wykonawcy spełnili ws

warunki udziału w postępowaniui uzyskali w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.



Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją:

Lp. Cenaoferty

—|Cena oferty netto/|Liczba uzyskanych | Liczba uzyskanych
netto/ brutto za|brutto za dobę punktów - punktów —

Nazwai adres dobę faktycznego||schronisko dla osób|schronisko dla osób
faktycznego pobytu osoby bezdomnych bezdomnych
pobytu osoby bezdomnej w

bezdomnej w schronisku BEZ USŁUG Z USŁUGAMI
schronisku

BEZ USŁUG Z USŁUGAMI

1. | Brodnickie 90,00 zł

|
Centrum BRAK 100 pkt
Caritas im. usługa realizowana -

Biskupa Jana będzie w

Chrapka Schronisku dla
ul. Gajdy 3 osób bezdomnych
87-300 z usługami)
Brodnica opiekuńczymi w

l

Chełmży
ul. Polna 20

87-140 Chełmża
2.|Stowarzyszenie 32,00 zł

MONAR-Schronisko dla usługa BRAK 100 pkt
osób realizowana

bezdomnych
MARKOT w

Toruniu
ul, Dybowska 1

87-100 Toruń

będzie w

Schronisko dla
osób

bezdomnych
MARKOT w

Toruniu
ul. Dybowska 1

87-100 Toruń

Sporządziła: Referent Magdalena Bąk boj

ore
lecze

mgrBeata Meredyk.c1 "lebowska


