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MOPR.D-OR.333.8.18.2018.3 
 
 
 

 
 
Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,  
do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)  
”Organizacja i realizacja „Wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą 
rodzinną” w ramach realizowanego projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających  
i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin”. Projekt 
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
nr sprawy: MOPR.D-OR.333.8.18.2018/U 

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia    
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
informuje o udzieleniu przedmiotowego zamówienia.  

 
Zadanie nr 1 – organizacja i realizacja „Indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę  

z wybranych przedmiotów szkolnych” 
 

 
W zakresie zadania nr 1  zamówienia nie udzielono.  
 
W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 1 złożona została oferta: 
 
Oferta nr 1 
Stowarzyszenie Synergia 
Ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
 
Oferta Wykonawcy została odrzucona, gdyż nie spełnia wymagań określonych przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.  
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Zadanie nr 2 – organizacja i realizacja usługi „Brokera edukacyjnego” 

       
Zamówienia udzielono Wykonawcy: 
 
Stowarzyszenie Synergia 
Ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
 
Umowa nr 12/MOPR/D-OR/2019 zawarta w dniu 09.01.2019 r 
 
 
 
Zadanie nr 3 – organizacja i realizacja „Zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci  

z zaburzeniami zachowania”  
 

Zamówienia udzielono Wykonawcy: 
 
Stowarzyszenie Synergia 
Ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
 
Umowa nr 11/MOPR/D-OR/2019 zawarta w dniu 09.01.2019 r 
 
 
 
 
 
 
 


