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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferĘ

Na podstawie art. 92 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pożn, zm;
zamawiający _ Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Gdansku uprzejmie zawiadamia,
ze w postępowaniu prowadzonym w trybie przetatga nieograniczonego o wartości większej
niż, wyrazona w złotych równowartośó kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na świadczenie usfug opiekuńczych i specjalistycznych
usfu g opi ekuńczych (rehabilitacyj nych), zostaĘ wybrane następuj ące o ferty:

ZADANIE I
oferta nr 5 złożonaprzez OMNIA Firma Usfugowo _ Handlowa Barbara Wieteska, ul. Pana
Tadeusza 70,80.123 Gdańsk. Cena oferty wynosi 625000'00 zł brutto, w tym podatek VAT
w wysokości}Yo.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziatu w postąlowaniu,
oferta jest wazna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca w wyniku oceny punktowej
z godn i e z kryteńami wyb oru o feń uzyskał naj wi ęks zą |iczb ępunktów.
Nazwy (firmy). siedziby i adresy Wvkonawców. którzy złozyli oferty:
ofeńa nr 5: oMNIA Firma Usfugowo _ Handlowa Barbara Wieteska, ul. Pana Tadeusza 70,

80-123 Gdańsk;
ofeńa nt 7: Pomorski Zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku,

ul. Słowackiego 14,80-257 Gdańsk'

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr
oferty

Liczba punktów
w kryterium:

cena: 557o

Liczba punktów
w kryterium:

minimalne gwarantowane
wynagrodzenie opiekuna :

450

Łącznt
punktrcja

Kolejność ofert
wg kryteriów

wyboru

5. s3.46 4s.00 98,46 I w ko|einości
7, 55,00 39.00 94.00 II w kolęiności
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ZADANIE II
oferta nr 2 złozonaptZęZ Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zaiząd,Wojewódzki
w Gdańsku' ul. Garbary 72113, 80-827 Gdańsk. Cena oferty wynosi 938400'00 zł brutto,
w tytn podatek VAT w wysokoŚci 0%.
Uzasadnienie w}'boru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziaŁu w postępowaniu,
oferta jest wazna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca w wyniku oceny punktowej
z go dnte z kryĄ.er iami wyb o ru o fert uzyskał naj wi ęks zą|tczb ępunktó w.
oferta nr 2: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku,

ul. Garbary 12lI3,80-827 Gdańsk;
ofei1a nr 5: OMNIA Firma Ustugowo - Handlowa Barbara Wietęska, ul. Pana Tadeusza

70,80-123 Gdańsk;
oferta nr 7: Pomorski Zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyza w Gdańsku,

ul. Słowackiego 14,80-257 Gdańsk.
Streszczenie ocenv i porównania złozon}zch ofęrt:

Nr
oferty

Liczba punktów
w kryterium:

cena: 557o

Liczba punktów
w kryterium:

minimalne
gwarantowane

wynagrodzenie opiekuna:
45oń

Łączna
punktacja

Kolejność ofeń
wg kryteriów

wvboru

2. 48,42 45,00 93,42 I w koleinoŚci
5. 49,50 43.77 93"27 II w koleiności
7. 55,00 3l,94 92.94 III w koleiności

ZADANIE III
oferta nr 6 złożona przez Agencję Usfug opiekuńczych i Pielęgniarskich Beata olejniczak'
ul. Malczewskiego 78c, 80-107 Gdańsk. Cęna oforty wynosi 761600,00 złbrutto, w tym
podatek VAT w wysokoŚci 0%.
Uzasadnienie wńoru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziaŁu w postępowaniu'
oferta jest wazna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca w wyniku oceny punktowej
zgo dnie z krrteń ami wyb oru o fert uzyskał n aj wi ęks zą |tczb ę punktów.
Nazwv (firmy). siedziby i adresy W}zkonawców. którz}'złoz}'li oferty:
oferta nr 6: Agencja Ustug opiekuńczych i Pielęgniarskich Beata olejniczak,

ul. Malczewskiego 78c, 80-107 Gdańsk;
oferta nr 7: Pomorski Zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzfza w Gdańsku,

ul. Stowackiego 14,80-257 Gdańsk.
Streszczenie oceny i porównania złozon}zch ofert:

Nr
oferty

Liczba punktów
w kryterium:

cena:55oń

Liczba punktów
w kryterium:

minimalne gwarantowane
wynagrodzenie opiekuna :

45oń

Łączna
punktacja

Kolejność ofert
wg kryteriów

wyboru

6. 55.00 45,00 100,00 I w koleinoŚci
7. 50,70 43,07 93,77 II w koleinoŚci
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ZADANIE IV
oferta nr 7 złożona przez Pomorski Zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Gdańsku' ul. Słowackiego 14,80-257 Gdańsk. Cena ofęrty wynosi 631800,00 złbnltto.
w tyrrr podatek VAT w wysokoŚci 0%.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu'
oferta jest wazna i nie podlega odrzuceniu i jest jedynązłozonąofertą.
Na'*y (fir-y). sied'iby i ad.esv Wykona.có*. któr'v'ło'yli ofe'ty:
oferta nr 7: Pomorski Zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyza w Gdańsku,

ul. Słowackiego 14,80-257 Gdańsk.
Streszczenie ocen]l i oorównania złozonvch ofert:

Nr
oferty

Liczba punktów
w kryterium:

cena: 557o

Liczba punktów
w kryterium:

minimalne
gwarantowane
wynagrodzenie
opiekuna: 457o

Łączna
punktacja

Kolejność ofert
wg kryteriów

wyboru

7. 55,00 45,00 100,00 I w koleiności

ZADANIE V
oferta nr 5 zŁozonaprzez OMNIA Firma Usfugowo _ HandlowaBarbara
Tadeusza 70,80-123 Gdańsk. Cena oferty wylosi 606240,00 złbrutto, w
w wysokoŚci0oń.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziaŁu
oferta jest wazna i nie podlega odrzuceniu, a wykonawca w wyniku
z go dnt e z kryen ami wyb o ru o fert uzyskał naj wi ęks zą|iczb ępunktó w.

rmv). siedzibv i wcow i ofertv:
oferta nr 5: oMNIA Firma Usfugowo - Handlowa Barbara Wieteska, ul. Pana Tadęusza 70,

80-123 Gdańsk;
oferta nr 7: Pomorski Zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyza w Gdańsku,

ul. Słowackiego 14,80-257 Gdańsk.
Streszczęnie ocęny i porównania złozon}zch ofert:

opiekuńczych i Pielęniarskich
Cena oferty wlmosi 476000,00

Wieteska, ul. Pana
tym podatek VAT

w postępowaniu'
oceny punktowej

Beata Olejniczak,
zł brutto, w t5rm

ZADANIE VI
oforta nr 6 złożona ptzez Agencję Usług
ul. Malczewskiego 78c, 80-107 Gdańsk.
podatek VAT w wysokoŚci 0%.

Nr
oferty

Liczbl punktów
w kryterium:

cena: 557o

Liczba punktów
w kryterium:
minimalne

gwarantowane
wynagrodzenie
opiekuna: 457o

Łączna
punktacja

Kolejność ofert
wg kryteriów

wyboru

5. 52,9r 45.00 97.91 I w koleinoŚci
7. 55.00 39,00 94,00 [I w koleiności
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Uzasadnienie w}zboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
oferta jest wazna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca w wlmiku oceny punktowej
z go dni e z kryt'en ami wyb o ru o fert uzyskał naj wi ęks zą|iczb ę puŃtó w.
Nazwv (firmy). siedziby i adresv W]ykonawców. którz]r złoz}zli ofertE.
oferta ff 6: Agencja Usfug opiekuńczych i Pielęgniarskich Beata olejniczak,

ul. Malczewskiego 78c, 80-i07 Gdańsk;
oferta nr 7: Pomorski Zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Y:rzyża w Gdańsku,

ul. Słowackiego 14,80-257 Gdańsk.
Streszczenie oceny i porównania ztozonych ofert:

ZADANIE VII
oferta nr 3 złozonaprzez Stowarzyszenie Domu opieki ,,Złotalesień'', ul. Hynka I2,80-465
Gdańsk. Cena oferty w5mosi 72000,00 złbrutto, w tym podatek VAT w wysokości 0%.
Uzasadnienie w}uboru: Wykonawca spełnia wszystkie waruŃi udziatu w postępowaniu,
ofęrta jest wazna i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca w wyniku oceny punktowej
z godni e z kr$eriarrli wyb oru o fert uzyskał naj wi ęks zą|iczb ępunktów.
Nazw}u (firm}z)" siedzib}r i adresv W]rkonawców. którz}z złozyli ofert}z:
oferta nr 1: OŚrodek opiekuńczo Szkoleniowy ,,SERAFIN'' Monika Kuniczuk,

ul. Chafubińskiego 23, 80-807 Gdańsk;
oferta nr 3: Stowarzyszenie Domu opieki ,,Zł.ota Jesień'', ul. Hynka 12,8Q-465 Gdańsk;
oferta nr 4: REHUS Ustugi Rehabilitacyjne Joanna Rzepecka, ul. Biegańskiego 12176,

80 - 807 Gdańsk.
Streszczenie ocen)u i porównania złozonych ofert:

Nr
oferty

Liczba punktów
w kryterium:

cena: 557o

Liczba punktów
w kryterium:

minimalne
gwarantowane
wynagrodzenie
opiekuna: 457o

Łączna
punktacja

Kolejność ofert
wg kryteriów

wyboru

6. 55,00 45,00 100,00 I w koleiności
7. 50.70 43"01 93,71 II w koleiności

Nr
oferty

Liczbt punktów
w kryterium:
Cenaz 55oń

Liczba punktów
w kryterium:

minimalne
gwarantowane
wynagrodzenie
ooiekuna: 457o

Łączna
punktacja

Kolejność ofert
wg kryteriów

wyboru

I 48,89 40"r9 89.08 II w koleinoŚci
J. 55,00 3ó.00 91.00 I w koleiności
4. 39.29 45.00 84.29 III w koleinoŚci


