
 
 
 
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 5 do Regulaminu  

GOPS.4214.01.1.2021          Protokół 

Zapytania ofertowego 

1.W celu udzielenia zamówienia na: 

świadczenie usługi wsparcia psychologicznego/psychoterapii dla mieszkańców mieszkania 

chronionego w Petrykozach , prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w 

Pabianicach, w związku z realizacją projektu „Pracuś”, realizowanego w ramach Priorytetu IX 

Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przeprowadzono zapytanie ofertowe w związku z 

realizacją procedury rozeznania rynku. 

2. W wyznaczonym  terminie do dnia 05.07.2021 r. do godziny 23:59 wpłynęły  poniższe 

oferty: 

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres 

wykonawcy 

Cena netto Cena brutto Uwagi 

1 Ewa Majchrowska ul. Moniuszki 15, 

95-200 Pabianice 

_ _ Brak 

wolnego 

terminu 

2 Bogna Sobczak Ul. Łaska 40 lok. 

93, 95-200 

Pabianice 

_ _  

3 Monika Ponichtera- 

Kasprzykowska 

Ul. Karniszewicka 

99 c 95-200 

Pabianice 

_ _  

4 Katarzyna Fiszer Ul. Orla 10/12 95-

200 Pabianice 

_ _  

5 PRO-SELF Szymon 

Kocik 

Borki 1 B 92-701 

Łódź 

100,00 zł za 1 h  

maksymalnie 

36 800 zł za 

całość 

100,00 zł za 

1h 

maksymalnie 

36 800 zł za 

całość 

Stawka vat 

nie dotyczy 
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3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej 

Rozeznanie rynku zostało przeprowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe z uwagi na konieczność 

wyłonienia wykonawcy który posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie dostosowane do 

potrzeb grupy docelowej, a także gwarantujące wysoką jakość realizowanej usługi Zastosowana 

procedura, mając na uwadze Ustawę o Finansach Publicznych zapewnia spełnienie zasady 

racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi a także optymalny dobór metod i środków w celu 

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Wybrano wykonawcę PRO SELF Szymon Kocik, 

Borki 1B, 92-701 Łódź. W postępowaniu wpłynęła wyłącznie jedna oferta, która nie podlegała 

odrzuceniu, a wykonawca nie został wykluczony z udziału w postepowaniu. Cena z oferty uwzględnia 

również dojazd do miejsca świadczenia usługi i nie odbiega od cen rynkowych. Pomimo przesłania 

zapytania ofertowego do większej ilości potencjalnych wykonawców, nie otrzymano więcej ofert. 

   

 

Pabianice, dnia 06.07.2021 r.    

Zatwierdzam/nie zatwierdzam 

 

       Kierownik  

     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Pabianicach 

Magdalena Mielczarek 

 

Pabianice, dnia 06.07.2021 r. 

 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 
 


