
 

Świecie, dnia 24.12.2021 r. 

OPS.DO.271.2.2021 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  

z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2022” nr ogłoszenia w BZP  

nr 2021/BZP 00284284/01 w dniu 25.11.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało 

opublikowane w BZP 2021/BZP 00290297/01 z dnia 29.11.2021 r. oraz ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia zostało opublikowane w BZP 2021/BZP 00294811/01 z dnia 01.12.2021 r. 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U.  z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zawiadamia, że  

w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1  

i w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. ”Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2022” 

wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Aleksander Olasiewicz FIZJOMED, ul. M. Reja 10,  

86-100 Świecie. Uzyskana ilość punktów łącznie – 95,5 pkt, w tym: cena – 55,5 pkt, doświadczenie 

Wykonawcy – 40 pkt. 

  

 

UZASADNIENIE 
 

Komisja Przetargowa w toku badania i oceny oferty ustaliła, że Wykonawca Aleksander Olasiewicz 

FIZJOMED, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, na co 

przedstawił wymagane dokumenty i oświadczenia. Jego oferta została sporządzona właściwie i nie 

podlega odrzuceniu. Mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zadanie. 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp i otrzymała najwyższą 

liczbę punktów.  

 

Jednocześnie Zamawiający podaje nazwy wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 



 

Numer 

oferty 

Nazwa Wykonawcy Ilość punktów 

przyznanych  

w kryterium cena  

max 60 pkt 

Ilość punktów przyznanych  

w kryterium doświadczenie 

Wykonawcy 

max 40 pkt 

Łączna 

punktacja 

1 Aleksander Olasiewicz 

FIZJOMED  

ul. M. Reja 10  

86-100 Świecie 

55,5 pkt 40 pkt 95,5 pkt 

2 Optima Care Sp. z o.o. 

ul. Towarowa 36  

85-746 Bydgoszcz  

60 pkt 30 pkt 90 pkt 

3 Pracownia Wspierania 

Rozwoju AiM Sp. z o.o. 

ul. Polna 100 A  

87 -100 Toruń 

49,33 pkt 40 pkt 89,33 pkt 

 

 

 

 

 

 KIEROWNIK OPS 

    Marzena Brac 


