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Dot. Postępowania o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości poniżej 750 00 euro, do których zastosowanie mają przepisy
art.138o ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Świadczenie usług opiekuńczych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Wyszyńskiego 3
zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
postępowania z dnia 08.11.2019 roku „Świadczenie usług opiekuńczych ”.
W odpowiedzi na ogłoszenie do dnia 26.11.2019 roku do godziny 08:00 złożono
jedną następującą ofertę:
Oferta nr 1: Firma „Gwarant” - Tomczyk Sp.j. z siedzibą w Głogowie, ul. Rynek
3a, 67-200 Głogów

Zestawienie ofert
LP Nazwa wykonawcy

Cena jednej godziny usług
A - Usługi opiek. / wynagrodzenie
B - Usługi spec. dla os. ze schorz.
psychicz./ wynagrodzenie
C - usługi spec./ wynagrodzenie

1.

Firma
„GWARANT” –
Tomczyk Sp.j.,
67-200 Głogów,
ul. Rynek 3A

A- 23,80 / 17,00 zł
B- 30,00 / 21,00 zł
C- 65,00 / 40,00 zł

Ilość
wypracowanych
godzin dla
jednostek
pomocy
społecznej

2 263 234,50

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę - 2 230 000,00 złotych

Oferty oceniane były według następujących kryteriów
I kryterium: cena brutto za godzinę usług - 45%
II kryterium: wynagrodzenie brutto za godzinę opiekunek - 35 %
III kryterium: doświadczenie w prowadzeniu firmy świadczącej usługi opiekuńcze 20 %.
Oferty zostały punktowo ocenione następująco:

Nr
I kryterium
oferty Cena ofertyilość punktów
1.

45

II kryterium
Wynagrodzenie
opiekunekilość punktów
35

III kryterium
Razem
Doświadczenie punktów
–ilość
punktów
20
100

W ww. postępowaniu do wykonania zamówienia dot. świadczenia usług
opiekuńczych wybrano Firmę „Gwarant” - Tomczyk Sp.j. z siedzibą w Głogowie,
ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Oferta Firmy Gwarant otrzymała najwyższą ilość punktów obliczoną na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.
Informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dot. Świadczenia usług
opiekuńczych została podpisana w terminie 06 grudnia 2019 roku.

Otrzymują:
1.
2.

Firma Gwarant, Tomczyk sp.j. z siedzibą w Głogowie, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku a/a

