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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedziba  w Opolu Lubelskim, na podstawie art. 138o ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej zwanej -
„ustawą”)  oraz treści  rozdz.  VI  ust.  16 ogłoszenia o zamówieniu na usługi  społeczne w zw. z art.  92 ust.  1 i  2  ustawy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w przedmiocie Realizacji indywidualnych badań
i przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa
lubelskiego w ramach projektu „Program profilaktyki  nadwagi,  otyłości  wśród  uczniów klas  IV -  VI  szkół  podstawowych
z terenu  Województwa  Lubelskiego”  realizowanego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa 11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.2 Usługi  społeczne i  zdrowotne
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  rozdz.  XIII  ogłoszenia  o  zamówieniu  na  usługi  społeczne  jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Fundacja Inicjatyw Akademickich, ul. Relaksowa 9/95, 20-819 Lublin.
Uzasadnienie:Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz jego oferta uzyskała największą ocenę punktową zgodnie z kryteriami  określonymi
w rozdziale XIII Ogłoszenia o zamówieniu (Cena – 100 pkt; łącznie –100 pkt)
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