
Koźminek, dn.04.05.2022 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą: 62-840 Koźminek, ul. Kościuszki 7, 

zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 

pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek w 2022r. m.in. dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Koźminek 2” 

(nr sprawy: GOPS.252.2.2022). 

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy dla części 1: 

Alimed Fizjoterapia Monika Bażant, 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1 
Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumencie zamówienia. Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie 

kryteriów oceny ofert opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wybrany Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Łącznie Cena Doświadczenie 

personelu 

1 
MEDIKOR Monika Wydrzyńska, 62-800 Kalisz, 

ul. Wojska Polskiego 80 
51,43 40,00 91,43 

2 
Alimed Fizjoterapia Monika Bażant, 62-800 

Kalisz, ul. Kwiatowa 1 
60,00 40,00 100,00 

Ponadto, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi 10.05.2022 r. w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy dla części 2: 
MEDIKOR Monika Wydrzyńska, 62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 80 

Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumencie zamówienia. Ofertę najkorzystniejszą 

wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu. 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium 

Łącznie Cena Doświadczenie 

personelu 

1 
MEDIKOR Monika Wydrzyńska, 62-800 Kalisz, 

ul. Wojska Polskiego 80 
60,00 40,00 100,00 

2 
Alimed Fizjoterapia Monika Bażant, 62-800 

Kalisz, ul. Kwiatowa 1 
- - 

Odrzucona art. 

226.1.5 PZP 

Ponadto, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi 10.05.2022 r. w siedzibie 

Zamawiającego. 
Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Agnieszka Zaremba- Drużbiak 


