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Znak sprawy: MCPS-ZP/PG/351-34/2021 TP/U  

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), dalej: „ustawa Pzp”, 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pn. 

„Ewaluacja zadnia publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych 

chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami 

otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” (znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-34/2021 TP/U).  

 

1. W związku z dokonaną oceną ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu niniejszego 

postępowania Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: 

 

Uniwersytet Jagieloński, ul. Toruńska 18 C/D, 80-747 Gdańsk, NIP 6750002236 

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający we wskazanych powyżej częściach zamówienia wybrał oferty 

przedstawiające najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zmówienia. Oferty Wykonawców uznane za najkorzystniejsze odpowiadają wymaganiom 

określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz uzyskały największą ilość punktów w 

kryteriach oceny ofert, zatem w świetle art. 239 ust. 2 ustawy Pzp uznać należy je za oferty 

najkorzystniejsze. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, ocena i przyznana punktacja: 

 

„Ewaluacja zadnia publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – 
utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” 

  

Nazwa wykonawcy i adres 
Liczba punktów w 
kryterium I "Cena" 

 (max. 40 pkt) 

Liczba punktów w kryterium II "Kategorie 
osób zaangażowanych w wykonanie 

przedmiotu zamówienia                              
(max. 60 pkt) 

Razem 

1 EU-CONSULT sp. z o.o.,  
ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa 

Oferta odrzucona 

2 Uniwersytet Jagieloński,  
ul. Toruńska 18 C/D,  
80-747 Gdańsk  

40 pkt 
(30.000,01 zł) 

60 pkt 100 pkt 

 

 



2. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę jednego wykonawcy: 

EU-CONSULT sp. z o.o., ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa – oferta nie opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym – podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 

63 ust. 2 Pzp. 

3. Zamawiający informuje, że nie wykluczył żadnego Wykonawcy.  

4. Zgodnie z art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać 

zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

 
 

Przewodnicząca Komisji 

/--/ 

Izabela Rytel-Szczerbińska 

 


