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FA.2812.34.2019 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  

                 Zamawiający - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców 

Bytomskich 16, reprezentowany przez Dyrektora, działając na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z Regulaminem 

planowania i udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41 Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu planowania 

i udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że  

w postępowaniu o wartości poniżej 750 000 EURO prowadzonym w formie konkursu ofert pn.: Świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2020   
 

 

zostały złożone 2 oferty: 
 

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

OF-1 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Medyczno Opiekuńczy Alicja Kluczna  

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

212.706,00 PLN 

 

OF-2 
LEMON MOON Joanna Wichłacz – Sosnowska 

ul. Mątwicka 8A/6,  02-373 Warszawa 

212.768,80 PLN 

nie podlega ocenie 
 

 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 
 

 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie (waga) 

I Cena  60 % 

II Doświadczenie koordynatora specjalistycznych usług opiekuńczych 40 % 

 Razem 100 % 
 

Ilość punktów przyznana Wykonawcy:  

Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF- 1: I kryterium - 60,00 pkt.; II kryterium - 40,00 pkt.; : 100,00 pkt. 
 

Za najkorzystniejszą ofertę na uznano ofertę OF- 1 złożoną przez Wykonawcę: 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno Opiekuńczy Alicja Kluczna  

ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

UZASADNIENIE:  

Ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę podlegającą ocenie, która otrzymała największą ilość 

punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą 

zostanie zawarta umowa w dniu 09 grudnia 2019 r. do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć  

na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 
 

INFORMACJA O OFERCIE NIEPODLEGAJĄCEJ OCENIE WRAZ Z UZASADNIENIEM: 
 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający uznał, co następuje: 

Oferta Wykonawcy LEMON MOON Joanna Wichłacz z siedzibą w Warszawie (OF-2): nie podlega ocenie, 

gdyż na podstawie § 7 pkt 1 oraz 2 Instrukcji stanowiącej załącznik nr 10 do cyt. Regulaminu jest niezgodna  

z ogłoszeniem (…) oraz nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego (…).  

Wykonawca  nie potwierdził, że spełnia w całości warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w cz. V ust. 1 pkt 6 IWZ). 

Wykonawca winien był dołączyć do oferty załącznik nr 3 do IWZ - wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia. Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do jednokrotnego uzupełnienia dokumentu  

jak wyżej, gdyż czynność ta pozostaje bez wpływu na wynik postępowania. 
 

Z uwagi na powyższe okoliczności, należało uznać jak  we wstępie.  
 

            Dziękujemy za udział w postępowaniu 
 
 

 

 


