
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W LEGIONOWIE 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

tel. 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 /Dz.U. z 2013r., poz. 907, 

984 i 1047/ 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 zazorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 43 osób 

niepełnosprawnych, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, i ich 25 opiekunów: 

70.620,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia 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  =............................................................................................................................. .........                     x 100,00 pkt    

                                                           cena oferty ocenianej 

  

  

  



Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium – najniższa cena 

1 

Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-

Medyczne 

RESURS 

ul. Wita Stwosza nr 16 

50-950 Wrocław 

70,620,00 zł 

  ...............................   x 100pkt x 1,00 = 71,46 pkt 

98.820,00 zł 

2 

WIELSPIN Sp. z o.o. 

ul. Szydłowska 14 A 

60-651 Poznań 

70,620,00 zł 

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  89,68 pkt 

78.750,00 zł 

3 

REHABILITACJA LECZNICZA 

mgr Grzegorz Korfanty 

ul. Kazimierza Pułaskiego 117 

33-380 Krynica Zdrój 

70,620,00 zł 

  ...............................   x 100pkt x 1,00 =  76,54 pkt 

 92.270,00 zł 

4 

OŚRODEK REHABILITACYJNY 

"BAŁTYK" 

ul. Tkaczy 11 

82-120 Krynica Morska 

70,620,00 zł 

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

 70.620,00 zł 

  

  

  

  

  

Ponadto informujemy, iż oferta firmy:   

5. Konsorcjum: Lider – SunSnow&More Sp. z o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin, Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Wczasowy "Słowiniec", ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka 

  



została odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 

ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie do 

uzupełnienia dokumentów oraz oświadczeń z dnia 10.10.2013r w trybie art. 26 ust. 3, w związku z 

powyższym nie wykazali spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013r., 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 w art. 27 ust. 

2, tj. za pomocą faksu.   

 

  

 

 


