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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W LEGIONOWIE

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

teł. 22 784 83 33. faks 22 784 83 33

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego
dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu "Pokonaj
siebie! Udowodnij, że możesz więcej!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) informuje o
wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
OŚRODEK REHABILITACYJNY "BAŁTYK" z siedzibą: ul. Tkaczy 11, 82-
120 Krynica Morska, która zaoferowała cenę ofertową brutto za zorganizowanie
turnusu rehabilitacyjnego dla 40 osób niepełnosprawnych oraz 22 opiekunów osób
niepełnosprawnych: 67.340,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
czterdzieści złotych).

UZASADNIENIE WYBORU:
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy
zawierała najniższą cenę, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę
punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie
kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
A - ocena punktowa = .

cena oferty ocenianej
x 100,00 pkt

-

Numer Firma (nazwa) lub nazwisko Liczba punktów w kryterium - najniższa cena
oferty oraz adres wykonawcy

"ADAM" Ośrodek Leczniczo- 67.340,00 zł
Opiekuńczy i Wypoczynkowy ...............................x 100pkt x 1,00 = 70,29 pkt

Chabrzyk iWspólnicy Sp. Jawna 95.800,00 zł

ul. Radosna 3
3 43-370 Szczyrk

5 OŚRODEK REHABILITACYJNY 67.340,00 zł
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"BAŁTYK"
ul. Tkaczy 11
82-120 Krynica Morska

... x 100pkt x 1,00 = 100,00 pkt
67.340,00 zł

Ponadto informujemy, iż oferty firm:

4. Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne RESURS, ul. Wita Stwosza nr 16, 50-
950 Wrocław
została odrzucona zgodnie z art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3/ -
Wykonawca w formularzu oferty wskazał, iż usługę objętą zamówieniem tj. turnus rehabilitacyjny zrealizuje
w ośrodku położonym w odległości (zgodnie z mapą drogową) 409 km od siedziby Zamawiającego

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Kamienny
Potok" Mariusz Lauda, ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot
I.REHABILITACJA LECZNICZA mgr Grzegorz Korfanty, ul. Kazimierza Pułaskiego
117,33-380 Krynica Zdrój
zostały odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem J1Ykonawcówna podstawie art. 24 ust.
2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawcy nie odpowiedzieli na wezwanie do uzupełnienia
dokumentów oraz oświadczeń z dnia 07.09.2012r w trybie art. 26 ust. 3, w związku z powyższym nie
wykazali spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.

2. D.W. "DARIUSZ" Barbara Skotarczak, Ośrodek Wczasów Rehabilitacyjnych, ul. Droga Rybacka 16,84-
104 Jastrzębia Góra
została odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem Jłykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów oraz
oświadczeń z dnia 07.09.2012r., w trybie art. 26 ust. 3, nie wykazał spełniania warunku udziału w przedmiotowym
postępowaniu.

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 listopada
2012r., z wyłączeniem dnia 01 listopada.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, tj. za
pomocąfaksu.
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