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INF,ORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ośrodek Pomocy Społecmej w Mosinie informuje, ze w wyniku przeprowadzenia procedury wyboru

wykonawcy na świadczenie usług opiekuńczych l|arzeczuprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie

od l stycznia 2020r, do 3l grudnia2020 r., jakonajkorzystniejszazostaławybrana ofertańożonaprzęz Firmę

,,Gwarant" - Tomczyk sp. jawna, ul. Rynek 3^,67-ż00 Głogów.
IJzasadnieniern wyboru w/wym. wykonawcy jest okolicmość, że ńożona przez niego oferta uzyskała

najwyższą ilość punktów (l00 pkt) w przyjętych kryteriach wyboru ofeĄ najkorzystniejszej (cena - 800ń,

doświadczenie koordynatora usług - 20%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofeĘ ńoĘLtnastępujący wykonawcy:

lild;l;,."tii,

oferta nr L złożonaprzez Konsorcjum firm została odrzucona, albowiem wykonawca nie wYkazał, że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzetia działa|noŚci jest krótszY -

w tym okresie, wykonał Ź naIeżytą starannością, a w przypadku świadczeń aktualnie realizowanYch również

*ykonuje, co najmniej jedną usiugę opiekńczą zrealizowaną na podstawie odrębnej umow}, o wartoŚci co

najmniej 700,000,00 złoty ch brutto.
oółąc"ona do oferty ww. wykonawcy referencja nie potwierdza, że wskazata przęz niego usługa została

wykonana znateżytą starannością. W ireści refeiencji użyto sformułowania - cyt.: ,,Realizacja usług nie budzi

większych zastrzężeń". Sformułowanie powyzsze, w ocęnie zamawiającego, nie daje Podstaw do uznania, Że

*ytonu*"u wykazń się nalelą.tą starannością, skoro zamawiający wprost nie potwierdził tego faktu. Ponadto z

pówyzszej opinii zamawiająiego należy wyciągnąć wniosek, zę nie jest w pełni usatYsfakcjonowanY ze

*rpółp.uóy z wykonawcą i-io prawda ni. .nu co do niej większych zastrzeżei, lecz nie moze potwierdzic, że

usługi są nalezycie wykonywane,

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium

cena

Liczba punktów
w kryterium

doświadczenie
koordynatora

usług

Łączna punktacja

Konsorcjum Firm
Fundacja ,,Wigor"
ul. Jęczmienna 4
15-17l' BiaĘstok
oraZ
,,Marmed" Piotr Pogorzelski
ul. Gruntowa 9/l lok. l04
l5-706 BiĄstok

oferta odrzucona

2. Firma,,Gwarant"
Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 34.
67-200 Głosów

80,00 20,00 100,00
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