
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

   w Iławie 

Iława, dnia 29-04-2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dotyczy: „Zakup i dostawę opasek bezpieczeństwa wraz z usługą obsługi systemu 

polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami.” znak: 

MOPS.ZO.1.2022  w trybie zapytania ofertowego zwanego dalej „ZO” bez zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na Zakup i dostawę opasek bezpieczeństwa wraz 

z usługą obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość 

nad seniorami, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że 

w dniu 29-04-2022 r. dokonano rozstrzygnięcia. 

Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte  w „ZO” nr 

MOPS.ZO.1.2022 i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych 

w „ZO”: Wybrana oferta, oznaczona numerem 3 złożona została przez TELEMEDYCYNA 

POLSKA SA 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 

 

UZASADNIENIE 

 

1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 27-04-2022 r. do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert.  

2. Nie wpłynęły żadne oferty po terminie składania ofert. 

3. Kryteria oceny ofert, szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym:  

 

Nr  Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 60% 

2 Doświadczenie 40% 

 

4. Liczba punktów przyznanych złożonej ofercie:  

 

Lp. Firma 
punkty 

cena 

punkty 

doświadczenie 
Razem punkty 

1. ADAMPOLNET Damian Bogucki 44 0 44 

2. LOCON Sp. z o.o. 60 25 85 

3. TELEMEDYCYNA POLSKA SA 50 40 90 

4. 
POLSKIE CENTRUM OPIEKI Sp. 

z o.o. 
29 0 29 

5. HRP Care Sp. z o.o. 53 10 63 

6. SIDLY sp. z o.o. 45 40 85 

 



Firma Adampolnet Damian Bogucki nie otrzymała punktów za doświadczenie, ponieważ 

wykazane dostawy nie spełniały warunków zgodnie z zapytaniem ofertowym. W niniejszym 

kryterium Zamawiający przyznał dodatkowe punkty ofercie wykraczającej zakresem ponad 

minimalny wymóg Zamawiającego, wskazany w punkcie III ppkt 2 zapytania ofertowego tj. 

dostawa sprzętu i całodobowy monitoring, odpowiadające charakterem przedmiotowi 

niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 120.000 zł brutto (każde z zamówień). 

 

Wybrana oferta Wykonawcy – TELEMEDYCYNA POLSKA SA - uzyskała największą liczbę 

punktów. 

 
   Zatwierdzam wybór: 

 
/-/Irena Kasprzycka 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Iławie 
 

 

 

 

 


