
                                                                                                 Ząbkowice Śląskie, dnia 08.11.2018 r.    

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Osiedle XX – lecia 52 

57 – 200 Ząbkowice Śląskie   

 

  

        

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne:  „Usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie  – Świadczeniobiorców Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”.  

 

 

 

 

INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich działając zgodnie z art. 92  

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986 ), informuje że po ocenie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy 

Ząbkowice Śląskie  – Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na 

okres od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wybrano jako najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez  NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. Siedziba: 

62-510 Konin, ul. Chopina 9. Filia: 04-615 Warszawa, ul. VII Poprzeczna 13.   

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne do upływu terminu składania ofert 

następujący Wykonawcy złożyli swoje oferty:  

 

Pierwsza oferta została złożona przez: LIBERA s.c. , Oś. Słoneczna 14 lok.21, 05-200 Wołomin. 

Druga oferta została złożona przez:  „SERWIS KADR”, Tomasz Mazur, ul. Iłżecka 20, 27-400 

Ostrowiec Św.  

Trzecia oferta została złożona przez: NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. 

Siedziba: 62-510 Konin, ul. Chopina 9, Filia: 04-615 Warszawa, ul. VII Poprzeczna 13. 

  



Oferty oceniane były według następujących kryteriów: 

 

a) cena oferty – cena usługi (w przeliczeniu na 1 godzinę) brutto – 60,00 % 

b) kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu usług – 20,00%  

c) zdolności zawodowe Wykonawcy do wykonywania zamówienia – w tym dysponowanie 

personelem posiadającym kwalifikacje do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi – 20,00 % 

 

 

Wykonawcy uzyskali następujące ilości punktów:  

 

Nr 

oferty 

Cena oferty – cena usługi  

(w przeliczeniu na 1 godzinę) 

brutto – ilość punków   

Kwalifikacje 

i doświadczenie 

Wykonawcy w 

wykonywaniu usług – 

ilość punków   

Zdolności zawodowe 

Wykonawcy do wykonywania 

zamówienia – w tym 

dysponowanie personelem 

posiadającym kwalifikacje do 

realizacji specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi – 

ilość punków   

Razem 

punkty  

1.  57,82  20,00 20,00 97,82 

2. 58,18 20,00 20,00 98,18 

3. 59,78 20,00 20,00 99,78 

 

 

W trakcie oceny ofert Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty Wykonawcy. 

W trakcie oceny Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.   

W związku z tym, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta była zgodna        

z przepisami PZP, odpowiadała treści SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punków przyznaną       

w oparciu o ustalone kryteria należało wybrać ofertę złożoną przez NADZIEJA Opieka 

Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. Siedziba: 62-510 Konin, ul. Chopina 9. 

Filia: 04-615 Warszawa, ul. VII Poprzeczna 13.   

 

 

 

         Kierownik 

     Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich 

          (-)   Izabela Lisowska 

 

 

 

 

  


