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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 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Świadczenie usług schronienia dla osób 

bezdomnych z miasta Wejherowa”   
  

 W zadaniu nr 1 została wybrana oferta oznaczona nr. 1 Wykonawcy: 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 

Uzasadnienie wyboru: 

- faktyczne: wybrana oferta zawiera najniższą cenę oferty, 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 

2019r. poz.1843) 

 

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

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Dzienny koszt 

pobytu dla 1 

osoby 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

społecznym 

Ogółem 

liczba 

punktów   

1 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 
36,50 90,00 10,00 100 

 

2) W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty wykonawców. 

3) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

4) Termin podpisania umowy zostanie z ustalony z Wykonawcą. 

 

 W zadaniu nr 2 została wybrana oferta oznaczona nr. 2 Wykonawcy: 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 

Uzasadnienie wyboru: 

- faktyczne: wybrana oferta zawiera najniższą cenę oferty, 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 

2019r. poz.1843) 
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5) Wykonawcy, którzy złożyli oferty na realizację zadania nr 2 
Nr. 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Dzienny koszt 

pobytu dla 1 

osoby 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

społecznym 

Ogółem 

liczba 

punktów   

2 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 
36,50 90,00 10,00 100 

 

6) W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty wykonawców. 

7) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

8) Termin podpisania umowy zostanie z ustalony z Wykonawcą. 

 

 W zadaniu nr 3 została wybrana oferta oznaczona nr 3 Wykonawcy: 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 

Uzasadnienie wyboru: 

- faktyczne: wybrana oferta zawiera najniższą cenę oferty, 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 

2019r. poz.1843) 

 

9) Wykonawcy, którzy złożyli oferty na realizację zadania nr 3  
Nr. 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Dzienny koszt 

pobytu dla 1 

osoby 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

społecznym 

Ogółem 

liczba 

punktów   

3 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 
60,00 90,00 10,00 100 

 

10) W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty wykonawców. 

11) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

12) Termin podpisania umowy zostanie z ustalony z Wykonawcą. 

 

 W zadaniu nr 4 została wybrana oferta oznaczona nr 4 Wykonawcy: 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 

Uzasadnienie wyboru: 

- faktyczne: wybrana oferta zawiera najniższą cenę oferty, 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 

2019r. poz.1843) 

 

 

13) Wykonawcy, którzy złożyli oferty na realizację zadania nr 4  
Nr. 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Dzienny koszt 

pobytu dla 1 

osoby 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

społecznym 

Ogółem 

liczba 

punktów   

4 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 
60,00 90,00 10,00 100 
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14) W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty wykonawców. 

15) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

16) Termin podpisania umowy zostanie z ustalony z Wykonawcą. 

 

 W zadaniu nr  5 nie została wybrana oferta  

Uzasadnienie wyboru: 

- nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie części 5 zamówienia 

 

 

 W zadaniu nr 6  nie została wybrana oferta  

Uzasadnienie wyboru: 

- nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie części 6 zamówienia 

 

 W zadaniu nr 7  nie została wybrana oferta  

Uzasadnienie wyboru: 

- nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie części 7 zamówienia 

 

 W zadaniu nr 8 została wybrana oferta oznaczona nr 5 Wykonawcy: 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni, Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia  

Uzasadnienie wyboru: 

- faktyczne: wybrana oferta zawiera najniższą cenę oferty, 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 2019 

r. poz.1843) 

 

1) Wykonawcy, którzy złożyli oferty na realizację zadania nr 8 
Nr. 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Dzienny koszt 

pobytu dla 1 

osoby 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

społecznym 

Ogółem 

liczba 

punktów   

5 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni 

Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 
60,00 90,00 10,00 100,00 

 

2) W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty wykonawców. 

3) W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

4)  Termin podpisania umowy zostanie z ustalony z Wykonawcą 

 

1. Komisja działając zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy Pzp po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszych ofert w prowadzonym postępowaniu zawiadomiła wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Termin podpisania umów zostanie z ustalony z Wykonawcami. 

3. Sporządzono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz umieszczono ją na stronie 

internetowej zamawiającego oraz w Bip.  

 

Rozdzielnik:  

1.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni, Ul. Zamenhofa 13A; 81-290 Gdynia 


