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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
Zamawiający,  działając  na  podstawie  art.  253  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Prawo  zamówień
publicznych, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w postępowaniu pn.:

„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy
Rawicz w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r.”

W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Medis24 Sp. z o. o. 

ul. Wronia 45/U2       00-870 Warszawa

Cena wybranej oferty bruto: 67.562,40 PLN
29,80 PLN za 1 godzinę (60 minut) usług opiekuńczych 

słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 80/100
40,00 PLN za 1 godzinę (60 minut) specjalistycznych usług opiekuńczych

słownie: czterdzieści złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie  zachodzą  wobec  niego  podstawy  do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższa
liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ. 

Informacje  i  zestawienie  złożonych  ofert  z  podaniem  nazw  (frm)  i  adresów  wykonawców  oraz
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom:
W postępowaniu złożono 3 oferty:

Lp
.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryterium 
CENA

(waga 60%)

Liczba punktów
w kryterium

CENA:
60 pkt

Kryterium 
DOŚWIADCZENIE

(waga 20%)

Liczba punktów 
w kryterium

DOŚWIADCZENIE
20 pkt

Kryterium 
UKOŃCZENIE
KURSU LUB
SZKOLENIA
PIERWSZEJ
POMOCY

(waga 20%)

Liczba punktów
w kryterium 

UKOŃCZENIE
KURSU LUB
SZKOLENIA
PIERWSZEJ
POMOCY

20 pkt

Razem

1. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej 

Centrum Rehabilitacji
Medycznej i Ośrodek Osób

Niepełnosprawnych
ul. Przyjmy Przyjemskiego

22
63-900 Rawicz

76.409,00 pln 53,05 pkt 20 osób 20,00 pkt 20 osób 20,00 pkt 93,05
pkt

2. Konsorcjum wykonawców:
SERWIS TEMP Sp. z o. o.

ul. Iłżecka 20 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski
SERWIS APT Sp. z o. o.
ul. Iłżecka 20 27-400

Ostrowiec Świętokrzyski

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie

3. Medis24 Sp. z o. o. 
Ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa

67.562,40 pln 60,00 pkt 16 osób 20,00 pkt 16 osób 20,00 pkt 100,00
pkt



Ilość ofert odrzuconych: 1. 

Odrzucenie oferty:
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm), odrzuca ofertę wykonawcy: Konsorcjum Wykonawców: Lider
Konsorcjum:  SERWIS  TEMP  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec  Świętokrzyski  oraz  Członek
Konsorcjum: SERWIS APT Sp z o. o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zgodnie z poniższym
uzasadnieniem:

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę
jeżeli została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający w Rozdziale III  pkt 2 ppkt 4 SWZ, określił warunki udziału w postępowaniu tj.: zdolności
technicznej luz zawodowej:
„ Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 
a)  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  – w tym okresie,  wykonał  należycie  co najmniej  dwie  usługi,  odpowiadające
swoim  rodzajem  i  zakresem  usłudze  stanowiącej  przedmiot  zamówienia  tj.:  świadczeniu  usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 
Dokument (referencje, rekomendacje itp.) wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi te były (lub
nadal  są)  wykonywane,  powinien  potwierdzać  wykonanie  usług  z  należytą  starannością,  z  podaniem
miejsca i okresu ich wykonywania oraz ilości środowisk (ilość osób) objętych usługami w skali miesiąca.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfkacji potwierdzenia należytego wykonania usług bezpośrednio u
podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 
b) skieruje do realizacji zamówienia, osoby spełniające warunki:
1) dla osób wykonujących czynności bezpośrednio przy realizacji zamówienia tj.: w charakterze opiekuna/
ki, posiadają wykształcenie i kwalifkacje zawodowe zgodne z rozdziałem IX pkt 5 „Rawickiego standardu
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” 
Minimum 50 proc. osób skierowanych do realizacji zamówienia, musi posiadać co najmniej 12-miesięczne
doświadczenie  w świadczeniu  pomocy w formie  usług opiekuńczych.  Powyższe  obowiązuje  przez  cały
okres realizacji zamówienia.
2) dla osób (osoby) wykonujących czynności nadzoru nad powierzonymi usługami tj.: pełniących funkcję
koordynatora, posiadają wykształcenie, kwalifkacje zawodowe oraz doświadczenie:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na
kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna,
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
- posiada  dyplom zawodowy uprawniający do posługiwania się  tytułem pielęgniarki  oraz minimum 3
letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobą niesamodzielną/niepełnosprawną w zakresie zbliżonym
do przedmiotu zamówienia”.

W dniu 07.03.2022r. na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwano wykonawcę do złożenia podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1, tj.:  spełnienia
warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  dotyczącej
doświadczenia.
W  odpowiedzi  Konsorcjum  przedstawiło  wykaz  usług  i  referencje.  Zamawiający  nie  uznał  jednak
powyższego doświadczenia za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 
Skutkiem nie uznania przedstawionego doświadczenia, Zamawiający wezwał wykonawcę pismem z dnia
18.03.2022r. w trybie art. 128 ust 1 i 4 Pzp do złożenia dowodów potwierdzających wykonanie usług,
wraz z referencjami, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wezwaniu
Zamawiający poinformował, że:
„Referencje wystawione na inny skład Konsorcjantów niż składający obecnie ofertę, nie powinien być
uwzględniony. Zgodnie z SWZ brane pod uwagę może być tylko doświadczenie Konsorcjum w składzie
który  składa  ofertę  albo  też  doświadczenie  poszczególnych  wykonawców  wchodzących  w  skład
konsorcjum składającego ofertę”. 



Zamawiający wyraźnie więc wskazał jakie są przyczyny nie uznania przedstawionego doświadczenia. 
W odpowiedzi na wezwanie (pismo z dnia 21.03.2022r.) Wykonawca podał, że przedłożone wcześniej
dowody tj.: wykaz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych i referencje (referencje z
dnia 15.04.2020r., z dnia 12.03.2021r., z dnia 07.0.3.2022r.) są dokumentami właściwymi. 
Tymczasem złożone wcześniej dokumenty potwierdzały wykonanie usług ale przez Konsorcjum w innym
składzie niż  składające ofertę.  Dokumenty te nie  wskazywały  też  jakie czynności  w ramach realizacji
zamówienia wykonywał dany członek Konsorcjum. 
Jednocześnie Wykonawca nie przedłożył nowego wykazu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika Nr 6
SWZ). 
Ponadto wezwanie z dnia 24.03.2022r. było nieprawidłowością, gdyż odrzucenie oferty winno nastąpić
już po wezwaniu z dnia 18.03.2022r., na które Wykonawca nie przedłożył żądanych dokumentów.
Mając na uwadze powyższe, ofertę Wykonawcy: Konsorcjum Wykonawców: Lider Konsorcjum: SERWIS
TEMP Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Członek Konsorcjum: SERWIS APT Sp
z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, należało odrzucić. Zgodnie bowiem z art. 226 ust. 1
pkt  2  lit.  b  Ustawy  Pzp,  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

 Władysława Czajkowska


