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MOPR.D-OR.333.11.16.2019.3 
 
 
Otrzymują 
Uczestnicy postępowania 

 
 

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. 1843 z poźn. zm.)  

 
Realizacja zadania „Poradnictwo rodzinne” w ramach realizowanego projektu 
„Centrum Rewitalizacji Społecznej”. Projekt dofinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

    MOPR.D-OR.333.15.16.2019/U 
 

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 

 
Zadanie nr 1 – Realizacja zadania „Poradnictwo rodzinne” – porady prawnika (w oparciu  
o umowę zlecenie) 
Kancelaria Radcy Prawnego Bogna Bożena Bakalarz 
ul. Motylowa 48, 20-826 Lublin 
Z ceną brutto: 24 000,00 zł – 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne. Na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 ogłoszenia  
o zamówieniu, tj: cena oferty – 100% - uzyskała 100 pkt.   
 
Zamawiający przedstawia nazwy (imię i nazwisko) i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom na podstawie kryterium oceny ofert tj:  
 
Ewelina Łagowska – Wach Kancelaria Adwokacka 
ul. Fryderyka Chopina 18/5, 20-026 Lublin 
Zadanie nr 1 
Cena brutto oferty: 40 000,00 zł – 60 pkt 
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Zadanie nr 2 – Realizacja zadania „Poradnictwo rodzinne” – porady psychologa (w oparciu  
o umowę zlecenie) 
Fundacja „Powiem To” 
ul. Narutowicza 74 a, 20-013 Lublin 
Z ceną brutto: 21 000,00 zł – 100 pkt. 

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi 
społeczne. Na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 4 ogłoszenia  
o zamówieniu, tj: cena oferty – 100%,  uzyskała 100,00 pkt.  
 

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę jest jedyną ofertą złożoną  
w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 2.  

 
 
 
 
 


