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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 „Opieki wytchnieniowej” - edycja 2022 dla mieszkańców gminy Rawicz”
W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

ul. Przyjmy Przyjemskiego 22
63-900 Rawicz

Cena wybranej oferty bruto: 264.000,00 PLN
40,00 PLN za 1 godzinę (60 minut) usług opieki wytchnieniowej

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 40%)

Liczba punktów 
w kryterium

DOŚWIADCZENIE
40 pkt

Razem

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej 

Centrum Rehabilitacji Medycznej  
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

ul. Przyjmy Przyjemskiego 22
63-900 Rawicz

264.000,00
pln

60,00 pkt 252 miesiące 40,00 pkt 100,00 pkt

2. Medis24 Sp. z o. o. 
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie

3. 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

Ilość ofert odrzuconych: 2. 



Odrzucenie oferty:
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm), odrzuca oferty wykonawców: 
Oferta nr 2 wykonawcy: Medis24 Sp. z o.o., ul. Wronia 45/U2, 00-870 Warszawa oraz Oferta nr 3
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  który  nie  złożył  w  przewidzianym  terminie
oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawca: konsorcjum Wykonawców: SERWIS TEMP Sp. z o.o. i SERWIS APT Sp. z o.o.,
zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp w dniu 07.03.2022r. został wezwany do złożenia podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy
Pzp. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów. 
W związku z powyższym, ponownie w dniu 14.03.2022r., na podstawie art. 128 ust. 1 wezwano
ww. wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych składanych w postępowaniu.
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.

Wykonawca: Medis24 Sp. z o.o. zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp w dniu 16.03.2022r. został
wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności,  o
których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył
wymaganych dokumentów. 
W związku z powyższym, ponownie w dniu 22.03.2022r., na podstawie art. 128 ust. 1 wezwano
ww. wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych składanych w postępowaniu.
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Mając na uwadze powyższe, ofertę Wykonawcy: Medis24 Sp. z o.o. ul. Wronia 45/U2, 00-870
Warszawa oraz 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.  c  Ustawy Pzp,  Zamawiający  odrzuca ofertę,  jeżeli  została złożona przez
Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,  lub innych dokumentów lub
oświadczeń.

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

 Władysława Czajkowska


