
 

Projekt pn.„ Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

(Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 

 

Gliwice, dn.  23.11.2020r. 

 

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 
 
Dotyczy:  
zamówienia  ofertowego nr  7/RPOWSL/2020 na usługę „Superwizja w systemie pieczy zastępczej 
i wspierania rodziny 3” dla uczestników projektu „Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. 
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”.  
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288, 1086.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4, ust. 8 ustawy). 
 
 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym 
postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez: 

ART-CONTACT Agnieszka Czercowa-Bańczyk z siedzibą w Katowicach 

 
 
Uzasadnienie wyboru:   
Oferta złożona przez firmę ART-CONTACT Agnieszka Czercowa-Bańczyk została przygotowana we 
właściwy sposób i spełnia wszystkie wymagane kryteria Zamawiającego. W związku z powyższym 
niniejsza oferta została wybrana do realizacji zamówienia. 
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