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Wołomin 28 lutego 2022 rok 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU 
OFERT nr AOON-WER/D2.8-01 

 

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych  
w Powiecie Wołomińskim 

w ramach projekt POWR.02.08.00-00-0113/21 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 
mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  
Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 

Powiat Wołomiński  
ogłasza wyniki postępowania otwartego konkursu ofert  

 

W związku z zakończeniem postępowania otwartego konkursu ofert nr AOON-WER/D2.8-01 
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 

usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim 

w ramach projekt POWR.02.08.00-00-0113/21 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 
mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

informujemy, że do realizacji zadania została wybrana: 

 

Spółdzielnia Socjalna PODKOWA 

Kobyłka, ul. Fałata 4A 

 

Uzasadnienie wyboru 

Wybrana oferta przeszła pozytywnie weryfikację formalną i okazała się najkorzystniejszą 
spośród nieodrzuconych ofert uzyskując najwyższą liczbę punktów wg kryteriów. 
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Weryfikacja formalna 

Nazwa podmiotu 
adres i siedziba 

adres poczty 
elektronicznej 

Kryteria formalne 
Łącznie 
ocena 

formalna Nr1 Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr6 Nr7 Nr8 Nr9 Nr10 

Spółdzielnia Socjalna 
PODKOWA 

05-230 Kobyłka, ul. 
Fałata 4A 

Poz. Poz. Poz. Poz. Poz. Poz. Poz. Poz. Poz. Poz. Pozytywna 

 

Weryfikacja merytoryczna 

 

Nazwa podmiotu 
adres i siedziba 

adres poczty 
elektronicznej 

Kryteria merytoryczne Łącznie liczba 
punktów 

(maksymalnie  
160 pkt) 

Nr 1 

(maks. 
30pkt) 

Nr 2 

(maks. 
30pkt) 

Nr 3 

(maks. 
30pkt) 

Nr 4 

(maks. 
30pkt) 

Nr 5 

(maks. 
20pkt) 

Nr 6 

(maks. 
20pkt) 

Spółdzielnia Socjalna 
PODKOWA 

05-230 Kobyłka, ul. 
Fałata 4A 

25 pkt 25 pkt 25 pkt 30 pkt 20 pkt 16 pkt 141 pkt. 

 

Ponadto informuje się, iż w postępowaniu: 

✓ nie wykluczono żadnego z podmiotów, 

✓ nie odrzucono żadnej oferty, 

✓ nie unieważniono postępowania. 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 
2018 r. poz. 2057) 

 

Agata Żędzian-Andrzejczyk – Przewodnicząca Komisji                        / - / 

(podpis) 


