
Oświęcim, 28.05.2021 
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 

1. Przedmiot zamówienia: Realizacja wsparcia z zakresu  Opieka Wytchnieniowa edycja 2021- Nauka 
rehabilitacji i rehabilitacja metodą BOBATH i MC KENZIEGO  w miejscu ich  zamieszkania , w wymiarze 
maksymalnie 100 godzin.  
2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi 
przeprowadzono następujące działania: − zamieszczono informację    na stronie internetowej.  
3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia 
oferty do zamawiającego: 
Studio BIO – REH s.c. Urszula Brania , Agnieszka Isakowicz- Bałys  
4. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Zamówienia nie mogą być 
udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na: 
 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 
określony przez IZ PO,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 5. Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym 
biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy 
złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.  
6. Wykonawca dysponuje osobami oraz warunkami do realizacji zadania. 
7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 
 W związku z prowadzonym rozeznaniem dostępnej oferty rynkowej Zamawiający uzyskał  informacje 
dotyczące kosztów rynkowych realizacji usługi na podstawie oferty, którąz uzyskał do momentu sporządzenia 
protokołu. Zgodnie z przeprowadzonym szacowaniem wartości zamówienia - udzielenie zamówienia poniżej 
wartości 20000zł w trybie - bez procedury. Wybrana została oferta: 
Studio BIO – REH s.c. Urszula Brania , Agnieszka Isakowicz- Bałys  
Godzina terapii metodą BOBATH i MC KENZIE – koszt 94zł  ,  
Łączny koszt realizacji usługi wynosi 9 400 zł netto , 9400zł brutto.  
8. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający postanowił udzielić zamówienie wykonawcy, 
który oferuje najkorzystniejszą warunki realizacji usługi.  
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