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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 7 dniowego wyjazdu terapeutyczno – integracyjnego w ośrodku dostosowanym do
rodzin z dziećmi dla 38 osób pn. „Wyjazd terapeutyczno – integracyjny” w
ramach projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w
powiecie bialskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne (ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 1251354 z
dnia 26-06-2020)
Powiat Bialski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul.
Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, informuje iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania wybrano ofertę
firmy: Fundacja Lubelska Akademia
Potencjału ul. Kunickiego 26a, 20-417 Lublin cena oferty brutto: 49 892,00 zł
Przyznano punktację ofertom:
1) Fundacja Lubelska Akademia Potencjału ul. Kunickiego 26a, 20-417
Lublin kryterium cena 100 pkt.,
W związku z tym iż przedmiotem zamówienia jest wyjazd terapeutyczno –
integracyjny, zamawiający przykłada główną wagę do zajęć terapeutycznych
oraz poradnictwa psychologicznego. Przedłożenie programu zajęć
terapeutycznych zgodnego z wymogami było traktowane jako spełnienie
warunków uczestnictwa w postępowaniu.
Wykluczono wykonawców:
1) Biuro Usług Turystycznych WIGRA ul. Człuchowska 25, 01-360
Warszawa - w formularzu ofertowym w pkt. D dotyczącym miejsca
realizacji oferent wpisał „Okuninka” – miejsce za blisko położone
(min. 200 km od Białej Podlaskiej)
2) Świat Turystyki Dziecięcej Biuro Podróży Katarzyna Korpal, Lipiny Dolne
- Kolonia 6, 23-423 Potok Górny - przedłożony program bez podziału na
grupy.
3) Sun & More Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin - przedłożony
program nie posiada wymaganych informacji, brak czasu trwania
zajęć oraz celów zajęć (przewidywanych efektów).

4) Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp.
z o. o. Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa - przedłożony program
nie posiada wymaganych informacji, ogranicza się do hasłowych
zagadnień.
5) Magdalena Siśkiewicz New Chalange, Rydłówka 5/107, 30-363 Kraków w formularzu ofertowym w pkt. D dotyczącym miejsca realizacji
oferent wpisał „Wólka Nadbużna, Siemiatycze” – miejsce za blisko
położone (min. 200 km od Białej Podlaskiej)
6) Biuro Usługowo – Turystyczne Atlantic, Plac Wolności 12, 35-073
Rzeszów - brak program zajęć terapeutyczno – warsztatowych dla
opiekunów zastępczych oraz zajęć terapeutyczno – integracyjnych dla
dzieci i młodzieży

