
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 

zawiadamia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania:  

zainstalowanie systemu nawadniającego oraz nasadzenia roślin w ramach zadania 

„Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla mieszkańców domu pomocy społecznej i ich 

rodzin w otoczeniu przyrody” 

 

 

 

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach 

Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” 

 

Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał ofertę nr 1 

złożoną przez PPHU Brzostowski Sławomir, ul. Grzybowa 14,  62 – 100 Wągrowiec 

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu, 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku przeprowadzonej oceny, 

oferta uzyskała 100 pkt. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej 

wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą. 

 

Dyrektor  

Domu Pomocy Społecznej  

w Srebrnej Górze  

Beata Żołnierowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZAPYTANIE   OFERTOWE 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze Srebrna Góra 62, 62 – 120 Wapno 
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi zainstalowania systemu 
nawadniającego oraz nasadzenia roślin w ramach zadania „Miejsce wytchnienia i 
odpoczynku dla mieszkańców domu pomocy społecznej i ich rodzin w 
otoczeniu przyrody”. 

 
 

 
 

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” 

 
 
Łączna wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130000 tysięcy i zgodnie z art.2 

ust.1  pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 
2019r poz. 2019) nie podlega przepisom tejże ustawy. 

 
1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno,                        

Powiat Wągrowiecki  
 

2. Przedmiot zamówienia:   zainstalowanie systemu nawadniającego oraz 
nasadzenia roślin w ramach zadania „Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla 
mieszkańców domu pomocy społecznej i ich rodzin w otoczeniu przyrody”. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: od 15.09.2021r. do 15.10.2021r. 
 
4. Sposób przygotowania oferty:  

 ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, 

 ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1, 

 oferta powinna zawierać wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2, 

 zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3 
 
5. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Dom Pomocy Społecznej Srebrna Góra 62,  62 – 120 Wapno  
lub 
pocztą elektroniczną na adres: dpssg@o2.pl 

 
do dnia  07.09.2021r.  
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