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Zawiadomienie  
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, 
nazwa usługi:  

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część 1 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 listopada 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 385518-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: 
www.swilcza.i-gmina.pl. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 grudnia 2014 r. o godz. 10:15. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Świlczy zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.j. 
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 

z ceną brutto  246 685,52 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 
pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).  

Uzasadnienie wyboru 

Oferta złożona przez EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.j. jest jedyną ofertą złożoną do tego 
przetargu. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta 
nie podlega odrzuceniu. W związku z tym, że jest to jedyna oferta złożona do tego przetargu, oferta ta 
uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert 
podany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18 i 19. Cena z wybranej 
oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto 
Termin 

płatności 

 
1 

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.j. 
adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 

246 685,52 zł 30 dni 

 

Sposób obliczenia punktacji: 

Numer 
oferty 

Liczba pkt 
w kryterium cena 

- 98 % 

Liczba pkt 
w kryterium termin płatności: 

30 dni – 2 pkt. 
 21 dni- 1 pkt.  
14 dni – 0 pkt. 

Suma punktów 

1 
246 685,52 
----------------- x 98 = 98 pkt 
246 685,52 

30 dni – 2 pkt 100 pkt 
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