
Łęczna, dn. 27 .06.2022r.

INFORMAC,IA o wYBORZ]! OFE,RTY

dotycz"v Zapytania ofertorvego Nr 1/OW/PCPR/202ż z dnia 15.$6,2022r.

na ślviadczenic uslug w ramach programu Opieka wytchnicniow:r - cdycja 2022

realizorvanego przez PCPR w Łęcznej

I. Zamawiaiacy:
powiatowę centrum pomocv Rodzinic
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel.81 53 l5 384 l'ax 8l 44 58 801

e-mail : sekretariat@pcprleczna.pl
strona internętowa: www.pcprleczna.pl
BIP : wwrł,.bip.pcprleczna.pl

T. Opis przcdm iotu zamówicnia:

siedzibą Łęcz,nej,

1) Zadanie l :

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zaInieszkania osoby

niepełnosprawnej: miasto Łęczna oraz poza mie.jscem zanrieszl<ania osoby

niepełnosprawnej w zakresie: czynności samoobsługowe. czynności pielęgnacl,jne.

w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypcłrriania ról społccznych,
w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, rv podejmowaniu aktl"rvności

życiowej ikomunikowaniu się z otoczeniem; od poniedziałku do niedzieli rv godzinaclr
ustalonych z opiekunem osoby niepełnosprawnej.

2) Zadanie 2:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejsou zamieszkania osoby
niepełnosprawnej: miasto Łęczna oraz poza miejscem zamieszkania osoby
niepełnosprawnej w zakrcsic: czynności samoobsługowc, czynności piclęgnacy,jnc.

w prowadzeniu gospodarstwa domowego i rvypelniania r,ól społecznych.
w przemieszczaniu się poza miejscem zamicszkania, w podejmor.vaniu aktywności
życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem; od ponicdziałku do nicdzic]i ri, godzinach
ustalonych z opiekunem osoby niepełnosprawne.i.

3) Zadanie 3:

Świa<lczenie usłu8i opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkaniir osclby

niepełnosprawncj: Zoflówka, 21-0l0 Łęczna oraz poza mie.iscetn zamieszkania osoby
niepełnosprawnej w zakresie: czynności samoobsługowe, czynności pielęgnac1,.inc,



\\ plowaclzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych,
r,v przenlicszczaniu się poza mie.jscem zamicszkania, od poniedziałku <1o niedzieli
w godzinach uslalonych z opiekunem osoby niepełnosprawnej.

4) Zarlanie 4:

Świaclczcnie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby
n iepelnosprawnej: rniasto Łęczna oraz poza miejscem zamieszkania osoby
niepehosprawnc_j rv zakrcsie: czynności samoobsługowe, czynności pielęgnacy.|ne,
rv pt,ou,adzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych,
r.v przcmieszczaniu się poza rniejscem zamieszkania, w podejmowaniu aktywności
zyciorvcj i ]<om unil<owan itl się z otoczeniem, od ponieclziałku do niec]zieli w godzinach
Llstalonvclr z opicl<unetn osclby niepcłnosprawnej,

IL Krytcria ocenv ofert:
Cena of'ett;l: l 00 pltt

], Liczba punktór.v w kryteriun] ,,ceIla" zostanie przyznana zgodnie z, poniższym
wzolcm:

nl,jn iższrr oferorvanir cena brutto

Cclla - x l00

cena brutto badanej oferĘ
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena: l00 pkt.

III.We wskazanym w zapytaniu ofeńowym terminie, tj. do 24.06.2022r. do godz.
09.00 wpłynęło 5 ofert:

Lp. Nazwł C)fercnta
ofcrta nr or8z data
wplynięcia oferty do

Zama}viającego

Kryterium oceny-
c€n8 100 pkt:
Cena w PLN

brutto za cAlość:

l. zakostowicz Julia Olcfla NI l
z dnia 27,06.2022r.

Of'erta wl,colana przez ot-elenta
w tlniu 23,06.2022r

2. D1,1crvska MaI,ta olefta Nr 2

z dnia 23.06.20ż2ł.
Zad. Nr 1:

Cena brutto: 40,00 zł
Łączna waftość zamówienia:

brutto 9600,00 Zł
100 pkt



Zad. Nr 2:

Cena brutto: 40,00 zł
Łączna wartośó zamówienia:

brutto 9600,00 zł
100 pkt

zakostolvicz Julia Ol'efia Nr 3

z, dnia 23 ,06 .2022r ,

Zad, Nr l:
Cena bl,utlo: 40,00 7,]

Łączna rvaltość zatnórvienia:

bl,tltto 9600.00 Zł

100 pkt

Zad. Nr 2:

Cena brutto: 40,00 zł
Łączna \ya ość zalrrórvienia:

brutto 9600,00 zł
l00 pkt

4. Marko Patrycja ot'ena Nr 4

z dnia ż4.06,2022t.

Zad. Nr 3:

Cena brutto: 40,00 zł
Lączna wartość zanlówien ia

brutto 9600,00 Zł

100 pkt

5. Miclralczyk Wiesława Olerta Nr 5

z dnia 24,06.2022t
Zad, Nr 1:

Cena brutto: 40,00 zł
Lączna w artość zamówieni a:

brufto 9600,00 Zł

100 pkt

Zad. Nr 4:

Cena brutto: 40,00 zł
Łączna wartośó zamówienia:

brutto 9600,00 Zł

100 pkt



lv. wybór ofe rtv i uzasadnienie:

W przedIniotorvym postępor.vaniu wpłynęło łącznie 5 ofert, w tym.jedna oferta
została wycofana pt,zez ofcrcnta (oferta nr 1).

Zamawiający dokonal oceny 1 złożonych o l'ert. Wszystkie wymagania określone przez
Zamarviającego w Zapytaniu Ofertowl,m Nr I/OWPCPR/2OZż z dnia l5.06.2022r. spełniło
4 ofcrcntórr,, Zgodnie z warunkami w/rv zapytania klyterium rvyboru oferty
najkorzystn icjsze.j byla: ccna brutto ol'erty (l00 pkt).

Wszyscy ofcrenci spelniają przesłanki lormalne, wszystkie oferty spcłniają warunki
udziałLt w postępowaniu r.v oparciu o ustalone w Zapytaniu Ofertowym
Nr ] /oWiPCI'R/2022 l(lvteria oceny.

W zrviązku z powyższvm uznano iż każdy z o1'erentów zrealizlrje po jednym
Zadan itl.

l.r lll jkol,z5:tlliej, Zą U.,Ątr|lo olcrte: I Zad. Nr l:

I 
erni Mana Dl lerłska - Olerta Nr 2

z Llnia 2],0ó,2022r.: Cena brutto: 40.00 zl. Lączna uańośc

IZamoWlenla:
I btutto 9600,00 zl - l00 pkt
Zad. Nr 2:

Plni Zrkostorvicz JuIia - Olcna Nr ]
z dnia 2J.Oó.2022r,: Cenl brutto: 40.00 zł. Lączna rłartośc
ZillnowlenlJ:
bruno qó00,00 zł - l00 pkt
Zatl. Nr 3:

Pani Marko Patlycia - Oferta Nr 4
z. dnia 24.06,202żr,: Cena brutto: 40,00 zł. Łączna rvańość
zanlówienia:
brutLo q600.00 zł - l00 pkt
Zad. Nr 4:

Pani Michalczyk Wiesława - Oferta Nr 5

z dnia 24.06.2022r.: Cena brutto: 40,00 ń. Łączna wańość
zamówienia:
brutto 9600,00 zł - 100 pkt


