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Ogłoszenie
OPS ZP- PN 10/2016
Dot. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 10/2016 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych świadczonych w warunkach
domowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie,
ul. św. Wincentego 87, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP – PN 10/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług rehabilitacyjnych świadczonych w
warunkach domowych, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia złożył: Care Experts Sp. z o.o., ul. Al.Jerozolimskie 96,
00-807 Warszawa.
Oferta spełnia wszystkie kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i uzyskała 86,83 pkt. Oceny dokonano na podstawie złożonych w ofercie
dokumentów. Oferta w cenie 35 zł za godzinę usługi otrzymała łącznie 86,83 pkt. Liczba punktów
została przyznana na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj.: cena o wartości 80%, doświadczenie 20% i przeliczenia wg wzoru określonego
w SIWZ.
W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty:
Numer
oferty
1

2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Fundacja Zdrowie
Aleja Dzieci Polskich 17
04-730 Warszawa
Care Experts Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Cena
Waga 80 %
46,67 pkt

20 pkt

Liczba
punktów
ogółem
66,67 pkt

80,00 pkt

6,83 pkt

86,83 pkt

Doświadczenie
Waga 20%

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.
1 ppkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie może być zawarta w czasie krótszym niż 5 dni liczonym od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia do Wykonawców w sposób określony w art. 27 ust. 2
Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu .
Zamawiający informuje, że zgodnie z art.179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony
prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony
prawnej” rozdział 1 , 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015
roku poz. 2164, z późn. zm.).
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