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                                                                 Wyszków, dnia 30.11.2016r. 

 

OPS.26.3.15.2016 

Wykonawcy 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w na podstawie art. 138o ustawy 

prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164z późn. zm.)  na wykonanie zadania p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób 

zamieszkujących na terenie Gminy Wyszków” 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuję, że do przedmiotowego postępowania zostało złożonych 

6 ofert. 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto  904 572,00 zł 

brutto na całość zamówienia tj. 12 miesięcy 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

1. Oferta nr 1 

LIBERA S.C. 

Osiedle Słoneczna 14 lok.21 

05-200 Wołomin 

Cena brutto za całość wykonywanych usług opiekuńczych 974 322,00 zł, w tym: 

Cena brutto za jedną godzinę usługi gospodarczej – 16,45 zł 

Cena brutto za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej – 17,00 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi gospodarcze – 13,00 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi pielęgnacyjne – 14,00 zł 

2. Oferta nr 2 

Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z.o.o 

ul. VII Poprzeczna 13 

04-615 Warszawa 

Cena brutto za całość wykonywanych usług opiekuńczych 1 083 000,00 zł, w tym: 

Cena brutto za jedną godzinę usługi gospodarczej – 18,20 zł 

Cena brutto za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej – 19,20 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi gospodarcze – 13,40 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi pielęgnacyjne – 14,10 zł 
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3. Oferta nr 3 

MG Partner Marcin Grzesiak 

ul. Włościańska 15/21 

01-710 Warszawa 

Cena brutto za całość wykonywanych usług opiekuńczych 1 015 140,00 zł, w tym: 

Cena brutto za jedną godzinę usługi gospodarczej – 16,50 zł 

Cena brutto za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej – 20,00 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi gospodarcze – 13,20 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi pielęgnacyjne – 16,00 zł 

4. Oferta nr 4 

Stowarzyszenie Ważna Róża 

Deskurów 40 

07-201 Wyszków 

Cena brutto za całość wykonywanych usług opiekuńczych 920 808,00 zł, w tym: 

Cena brutto za jedną godzinę usługi gospodarczej – 15,66 zł 

Cena brutto za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej – 15,66 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi gospodarcze – 13,00 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi pielęgnacyjne – 13,10 zł 

5. Oferta nr 5 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wyszkowie 

ul. I Armii W.P. 82B/1 

07-200 Wyszków 

Cena brutto za całość wykonywanych usług opiekuńczych 929 580,00 zł, w tym: 

Cena brutto za jedną godzinę usługi gospodarczej – 15,70 zł 

Cena brutto za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej – 16,20 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi gospodarcze – 13,00 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi pielęgnacyjne – 13,50 zł 

6. Oferta nr 6. 

Firma „Gwarant” – Tomczyk Spółka Jawna 

ul. Rynek 3A 

67-200 Głogów 

Cena brutto za całość wykonywanych usług opiekuńczych 1 049 208,00 zł, w tym: 

Cena brutto za jedną godzinę usługi gospodarczej – 17,80 zł 

Cena brutto za jedną godzinę usługi pielęgnacyjnej – 18,00 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi gospodarcze – 13,00 zł 

Stawka gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. (60 minut) pracy osoby 

świadczącej usługi pielęgnacyjne – 14,50 zł. 

 


