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Czeladź 13.12"2018

lnformacja z otwarcia ofeń w dniu '13.12,2018r. w postępowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie usług społecznych o wańości ponizej 75o oo0 euro na:
,,Udzielenie schronienia osobom bezdom nym z terenu gminy Czeladź w ośrodkach
wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych w okresie od 01 .o1.2019 do 3,t .12.2019r."
Zamówienie podzielone zostało na 3 zadania:
Zadanie l - Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych - dla kobiet oraz kobiet z
dzieómi
Zadanie lI - Udzielenie schronienia w schronisku dla osob bezdomnych - dla mężczyzn
Zadanie lll - Udzielenie schronienia w schronisku dla osob bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Czeladzi informuje, ze w postępowaniu jak
wyzej:
1) na sfinansowanie zamowienia zamieza przeznaczyc.
- dla zadania l: 49,500,00 zł
- dla zadania ll, 250.500,00 zł
- dlaZadania lll: 120 000,00 zł
2) wyznaczonym terminie do 13. 12.2018 r, do godz. 09.00 wpłynęły: do zadania l - O ofeń, do
zadania ll - 3 ofeńy, do zadania lll - '1 ofeńa tj.:

Zadanie ll :

Ofer
ta

nr ...

1.

Wykonawca cena ofeńowa
brutto (zł)

Odległość od schroniska do
siedziby MOPS w Czeladzi

Stowarzyszenie Przystań ul.
Tierieszkowej 7 l 12, 41 -306 Dąbrowa
Górnicza

228.125,00
ocena zostanie dokonana

zgodnie z opisem w pkt. 11,2
warunków zamówieni a z dnia

05.12.2O18r,

Caritas Diecezji
260 Sosnowiec,

Sosnowieckiej, 42-
ul. Korczaka 5 246 375,00

ocena zostanie dokonana
zgodnie z opisem w pkt. '11 .2
warunkow zamowieni a z dnia

05.12,2Ql8r,

Centrum Pomocy Potrzebującym
Schronisko ARKA Jarosław Lipiński
42-500 Będzin ul, Wilcza 1

228,125,0o
ocena zostanie dokonana

zgodnie z opisem w pkt. 11.2
warunkow zamówienia z dnia

05.12.2018r.

zadanie lll :

Oferta
nr ...

Wykonawca cena ofeńowa
brutto (zł)

Odległość od schroniska do
siedziby MOPS w Czeladzi

ocena zostanie dokonana
zgodnie z opisem w pkt. 11 .2
warunkow zamówienia z dnia

05.12.2018r,

4.
Centrum Pomocy Potrzebującym
Schronisko ARKA Jarosław Lipiński
42-500 Będzin ul. Wilcza 1

182.500,00
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