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Kikół, dnia 13 stycznia 2023 r. 

Zamawiający 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole 

Plac Kościuszki 7a 

87-620 Kikół 

 

Nr sprawy: GOPS.271.6.2022 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 4 zamówienia  

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1, 2, 3, 5 i 6 zamówienia  

 

 

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

Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 

informuje 

równocześnie wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia pod nazwą: 

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół”, w zakresie części nr 4 

zamówienia pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

przez psychologa”. 

W części nr 4 zamówienia wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:  

Centrum Terapii i Rozwoju SENSO Katarzyna Jabłońska-Krużyńska, ul. Paderewskiego 3/36, 

87-162 Lubicz za cenę 98,00 złotych brutto za jedną godzinę świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Uzasadnienie wyboru 

W postępowaniu na część nr 4 pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone przez psychologa” wpłynęła tylko jedna oferta. Wybrany Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu.  

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów wg 

kryterium nr 1 - cena 

brutto  
Waga kryterium 60% 

Liczba punktów wg kryterium  

nr 2 - doświadczenie osób 

skierowanych do realizacji 

specjalistycznych usług 
opiekuńczych  

Waga kryterium 40% 

Łączna liczba 

punktów 

Centrum Terapii i Rozwoju SENSO 

Katarzyna Jabłońska-Krużyńska 

ul. Paderewskiego 3/36 

87-162 Lubicz 

60,00  0,00 60,00 

 

 
Jednocześnie, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje  

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie: 

1) części nr 1 zamówienia pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone przez pedagoga, pedagoga specjalistę oraz pedagoga – terapeutę 
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behawioralnego” na podstawie art. 255 pkt 2 w związku z art. 259 ustawy Pzp – wszystkie oferty 

złożone na część nr 1 zamówienia podlegają odrzuceniu; 

2) części nr 2 zamówienia pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone przez logopedę oraz neurologopedę” na podstawie art. 255 pkt 2  

w związku z art. 259 ustawy Pzp – wszystkie oferty złożone na część nr 2 zamówienia podlegają 

odrzuceniu; 

3) części nr 3 zamówienia pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone przez rehabilitanta oraz neurorehabilitanta” na podstawie art. 255 pkt 2  

w związku z art. 259 ustawy Pzp – wszystkie oferty złożone na część nr 3 zamówienia podlegają 

odrzuceniu; 

4) część nr 5 zamówienia pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone przez opiekuna środowiskowego” na podstawie art. 255 pkt 1 w związku 

z art. 259 ustawy Pzp – na część nr 5 zamówienia nie złożono żadnej oferty; 

5) części nr 6 zamówienia pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone przez terapeutę integracji sensorycznej” na podstawie art. 255 pkt 1  

w związku z art. 259 ustawy Pzp – na część nr 6 zamówienia nie złożono żadnej oferty. 
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