
Iława, dnia 18-03-2022 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Grunwaldzka 6a 

14-200 Iława 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania znak: MOPS.ZP.2.2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie  

art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. pn. „Świadczenie usług asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej dla mieszkańców miasta 

Iława” 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp”, zamawiający informuje, 

że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części I oraz w części II przedmiotu zamówienia. 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru jako oferty 

najkorzystniejszej: 

CZĘŚĆ I – Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców 

miasta Iława 

Spółdzielnia Socjalna „HORYZONTY” 14-200 Iława, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c 

Wybrana oferta zawiera cenę brutto: 1.497.600,00 zł. 

 

CZĘŚĆ II – „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców miasta Iława” 

Spółdzielnia Socjalna „HORYZONTY” 14-200 Iława, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c 

Wybrana oferta zawiera cenę brutto: 384.000,00 zł. 

 

Ponadto zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej 

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że: 

Oferta złożona przez Spółdzielnię Socjalną „SANOW” 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 21B/2 

na realizację części 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit c ustawy Pzp 

z uwagi na to, że Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków 

dowodowych określonych w SWZ tj.: 



1) oświadczenie wykonawcy o aktualności danych  

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

3) statut wykonawcy  

 

 

UZASADNIENIE 

Oferta złożona przez Spółdzielnię Socjalną „SANOW” 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 21B/2 

na realizację części 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp 

z uwagi na to, że Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków 

dowodowych. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez 

Spółdzielnię Socjalną „SANOW” na realizację części 1 jest ofertą najkorzystniejszą na 

realizację przedmiotowej części. Wykonawca zaoferował najniższą kwotę w wysokości 

1.310.400,00 zł na wykonanie zamówienia publicznego. W związku z powyższym działając na 

podstawie art. 274 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia  

11-03-2022 r. do przedłożenia powyższych dokumentów. Zamawiający wyznaczył zgodnie 

z dyspozycją cytowanego przepisu termin na przedłożenie wymaganych dokumentów do dnia 

16-03-2022 r.  

Wykonawca w ogóle nie odpowiedział na przedmiotowe wezwanie. 

Mając na względzie równe traktowanie Wykonawców Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy 

Spółdzielnię Socjalną „SANOW” 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 21B/2 na realizację części 1 

zgodnie z treścią art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, gdyż nie złożył w przewidzianym terminie 

podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ. 

 

 

 

Sporządził        Kierownik Zamawiającego 

/-/ Marta Szostak       /-/ Irena Kasprzycka 

Inspektor ds. zamówień publicznych      Dyrektor  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Iławie 


