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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z
2013r.  poz. 907 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zawiadamia, że w
postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie w miejscu
zamieszkania  klienta  z  terenu  miasta  Wejherowa  usług  opiekuńczych  zwykłych  oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem 

 W zadaniu nr.1 została wybrana oferta oznaczona nr. 3 Wykonawców:
Konsorcjum: Firma Szkoleniowo-Usługowa Maria Makowska ul. Chojnicka 11, 84-300 

Lębork oraz Usługi Opiekuńcze JOLEX ul. Poprzeczna 4, 84-230 Rumia
Uzasadnienie wyboru:
- faktyczne: wybrana oferta zawiera najwyższą liczbę punktów spośród ofert, które wpłynęły do 
terminu składania ofert, niepodlegającą odrzuceniu, stąd została uznana za najkorzystniejszą
- prawne: art.91, ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 
2013r. poz.907 z późn.zm.)

1) Wykonawcy, którzy złożyli oferty na realizację zadania nr.1 :
Nr.

oferty
Nazwa i adres Wykonawcy Punkty:

cena brutto
1 godziny

usług

Punkty:
gwarantowane

minimalne
wynagrodzenie

opiekunek

Punkty: 

RAZEM

1
MARMED s.c.

15-444 Białystok, ul. Bohaterów Getta 3
- - -

2
Firma GWARANT –Tomczyk sp.j.

Ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów
44,85 35,00 79,85

3
Firma Szkoleniowo-Usługowa Maria Makowska ul. Chojnicka 11, 84-300 Lębork

Usługi Opiekuńcze JOLEX ul.Poprzeczna 4, 84-230 Rumia
65,00 24,85 89,85

4
Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna 

ul.Kwiatowa 7 a, 02-579 Warszawa
57,85 30,45 88,30

2)  W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
3) W postępowaniu odrzucono jedną ofertę: 

MARMED s.c. 15-444 Białystok, ul. Bohaterów Getta 3
Uzasadnienie:  Oferta złożona przez MARMED s.c. była ofertą niepełną, w związku z czym
w dniu 19 listopada br. komisja przetargowa zwróciła się – drogą elektroniczną  i faksem z
prośbą o jej uzupełnienie. Terminem złożenia uzupełnień był 24 listopada godzina 10.  Do
dnia  24  listopada  nie  otrzymano  wyjaśnień.  W  związku  z  powyższym  oferta  została
odrzucona.

4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 
oferta jest najkorzystniejsza przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 
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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (przesłano pisemnie i drogą elektroniczną).

 W zadaniu nr. 2 została wybrana oferta oznaczona nr. 4 Wykonawcy:
Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna; ul. Kwiatowa 7 a, 02-579 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
- faktyczne: wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki oraz  nie podlega odrzuceniu, stąd 
została uznana za najkorzystniejszą
- prawne: art.91, ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 
2013r. poz.907 z późn.zm.)

1) Na realizację zadania nr. 2 złożono jedną ofertę.
2) W postępowaniu nie odrzucono oferty.
3) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4) Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą,  którego

oferta  jest  najkorzystniejsza  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa  w  art.  94  ust.  1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (przesłano pisemnie i drogą elektroniczną).

 W zadaniu nr. 3 została wybrana oferta oznaczona nr. 4 Wykonawcy:
Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna; ul. Kwiatowa 7 a, 02-579 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
- faktyczne: wybrana oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki oraz  nie podlega odrzuceniu, stąd 
została uznana za najkorzystniejszą
- prawne: art.91, ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 
2013r. poz.907 z późn.zm.)

1) Na realizację zadania nr. 3 złożono jedną ofertę.
2) W postępowaniu nie odrzucono oferty.
3) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta jest najkorzystniejsza przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (przesłano pisemnie i drogą elektroniczną).

Rozdzielnik: 

1) Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna  ul .Kwiatowa 7 a, 02-579 Warszawa
2) Usługi Opiekuńcze JOLEX ul. Poprzeczna 4, 84-230 Rumia
3) MARMED s.c., ul. Bohaterów Getta 3, 15-444 Białystok
4) Firma GWARANT –Tomczyk sp.j. Ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów
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