
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr OPS.K.241.4.2019.MKu z dnia 14.03.2019 r. pt. 

 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych  

z terenu Gminy Zawadzkie w 2019 r. 

 

 

W toku postępowania wpłynęło pięć ofert.  

 

Jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym  

(brak wymaganych zapytaniem oświadczeń, cena z wyżywieniem) i również została wykluczona  

z postępowania. 

 

Oferty poddano analizie oraz ocenie punktacyjnej – według zapytania ofertowego. 

 

Kryteriami oceny były:  

1) cena – 70%,  

2) Odległość ośrodka wsparcia, w którym ma być realizowana usługa od siedziby Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zawadzkiem mierzona w kilometrach najkrótszej trasy drogowej 

według wskazań systemu GPS – waga 30%.. 

 

Punkty naliczane do dwóch miejsc po przecinku według wzorów: 

Ad. 1 – Cena 

Liczba punktów = najniższa cena w ofertach/cena badanej oferty x 70 pkt 

Ad. 2 – Odległość ośrodka wsparcia, w którym ma być realizowana usługa od siedziby Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zawadzkiem 

Liczba punktów =  

1) odległość do ośrodka wsparcia poniżej 70 km – 30 pkt.  

2) odległość do ośrodka wsparcia od 60 do 120 km – 20 pkt.  

3) odległość do ośrodka wsparcia od 120 do 200 km - 10 pkt.  

4) odległość do ośrodka wsparcia powyżej 200 km – 0 pkt.  



 
Po obliczeniu punktacji ustalono listę rankingową: 

 

Lista Rankingowa 

Lp Nazwa oferenta 
Punkty 

 za cenę 
Punkty  

za odległość 
Punkty  
ogółem 

1. 
Fundacja „Zacisze Grażyny” 
Ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesze 

54,44 30 84,44 

2. 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta – koło Otmuchowskie  
Jasienica Górna 37, 48-385 
Otmuchów 

70,00 10 80,00 

3. 

Stowarzyszenie MONAR Schronisko 
dla Osób Bezdomnych MARKOT 
Ul. Zielna 11, 47-230 Kędzierzyn-
Koźle 

49,00 30 79,00 

4. 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta – koło Brzeskie  
Pępice 81, 49-317 Pępice 

35,00 20 55,00 

 

Po analizie nadesłanych ofert wybrano ofertę: 

 

Fundacji „Zacisze Grażyny”, Ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesze 

 

Uzasadnienie wyboru korzystniejszej oferty: 

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Fundacja „Zacisze Grażyny”, Ul. Leśna 4,  

44-172 Niewiesze. Oferta spełnia wymogi formalne wynikające z zapytania ofertowego, wpłynęła 

w terminie, zdobyła największą liczbę punktów spośród wszystkich ofert, ponieważ posiada 

optymalną proporcję ceny do odległości od ośrodka wsparcia – zgodnie z założeniami 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 



 
Uwaga! 

W przypadku odstąpienia przez wybranego oferenta od podpisania umowy w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o jej zawarcie do kolejnego 

oferenta na liście rankingowej. 

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za zainteresowanie i za złożone oferty. 

 

 

Zawadzkie, 26.03.2019 r. 
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