
1 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kusocińskiego 17 tel.:   +48 58 672 41 70 

84-200 Wejherowo faks: +48 58 672 43 12 

e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl NIP: 588-17-98-809 

     

         Wejherowo 22.06.2020 r. 

           

Znak sprawy: ZP.271.06.2020.KB 

 
    

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

  

Na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zawiadamia, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. świadczenie w miejscu zamieszkania 

klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z 

autyzmem  

 

 

 W zadaniu nr 1 została wybrana oferta oznaczona nr 1 Wykonawców: 

Usługi Opiekuńcze JOLEX ul. Poprzeczna 4, 84-230 Rumia  

Uzasadnienie wyboru: 

- faktyczne: wybrana oferta była jedyna która wpłynęła do terminu składania ofert i zawierała 

najwyższą liczbę punktów spośród 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 

2019 r. poz.1843) 

 

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

Nr 

Oferty  

Nazwa i adres Wykonawcy Punkty: cena 

brutto 1 godziny 

opiekun i 

specjalista 

Punkty: 

gwarantowane 

minimalne 

wynagrodzenie 

opiekunek i 

specjalistów 

 Punkty:  

Razem 

Cena brutto 1 godz. 

Usług 

opiekun i specjalista 

Cena brutto za 1 

godzinę 

gwarantowanego 

wyn. opiekun  i  

specjalista  

1 

Usługi Opiekuńcze 

JOLEX ul. Poprzeczna 4, 

84-230 Rumia 

 

30+30 

 

20+20 

 

100 25,00 

45,00 

Op. 18,00 

Sp. 35,00 

 

2) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta jest najkorzystniejsza.  

4) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało udostępnione  w sposób 

określony w art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
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 W zadaniu nr. 2 została wybrana oferta oznaczona nr 1 Wykonawcy: 

Usługi Opiekuńcze JOLEX ul. Poprzeczna 4, 84-230 Rumia   

Uzasadnienie wyboru: 

- faktyczne: wybrana oferta była jedyna która wpłynęła do terminu składania ofert i zawierała 

najwyższą liczbę punktów spośród 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 

2019 r. poz.1843) 

 

1) Wykonawcy, którzy złożyli oferty na realizację zadania nr 2  
Nr 

Oferty  

Nazwa i adres Wykonawcy Punkty: cena 

brutto 1 

godziny usług 

Punkty: 

gwarantowane 

minimalne 

wynagrodzeni

e opiekunek  

Punkty:  

Razem  

Cena 

brutto 1 

godz. 

usług 

Cena brutto za 

1 godzinę 

gwarantowaneg

o wyn.opiekuna   

2 
Usługi Opiekuńcze JOLEX ul. Poprzeczna 4, 84-230 

Rumia 
50 50 100 40,00 31,00 

 

2) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 

oferta jest najkorzystniejsza.  

4) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostało udostępnione  w sposób 

określony w art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

 

Rozdzielnik:  

 

1) Usługi Opiekuńcze JOLEX ul. Poprzeczna 4, 84-230 Rumia 
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