
WSPIERAJ
SENIORA

Załącznik nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie 

o wartości poniżej 130 000 zł.

8/ZO/2022 

(znak sprawy)

Protokół

rozeznania cenowego zamówienia, 

o wartości przekraczającej 7500 zł. do 130 000 zł.

1. W celu udzielenia zamówienia na dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń 
do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - 
mieszkańców Gminy powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi 
systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 
seniorami przez centrum monitoringu.

W dniu 19.05.2022r. za pomocą:

1) zaproszenie do składania ofert, co najmniej do dwóch wykonawców na druku.

2) rozeznanie rynku polegające na porównaniu ofert zamieszczonych w 

publicznych ofertach, na stronach internetowych itp;

3) umieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej

Zamawiającego lub na BIP Ośrodka

2. W terminie do dnia 23.05.2022r. do godziny 12.00 ofertę złożyli:



Lp. Imię i nazw isko (nazwa), adres Oferow ana Cena Uwagi
netto brutto

1 . Sidly Sp. z o.o., ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

Zakup 60 „opasek
bezpieczeństwa” -
32 400,00 zł.

Miesięczny
abonament za
całodobową
obsługę 60
opasek

bezpieczeństwa
1320,00 zł.

Cena - 60%
Doświadczenie
-40%

Razem 100%

3. Na podstawie powyższych informacji wybrano oferenta/wykonawcę nr 1

4. Uzasadnienie wyboru oferty/wykonawcy:

2. Zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa’’- urządzeń do 
świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców 
Gminy powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu 
polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 
przez centrum monitoringu zostało umieszczone na stronie internetowej OPS 
Nysa i na BIP OPS Nysa. Do 23 maja 2022 do godziny 12.00 mailowo wpłynęła 
jedna oferta od firmy Sidly Sp. zo.o., ul. Chmielna 2 lok. 31, z warszawy. Oferta 
spełniła wymogi formalne i cenowe zapytania ofertowego w związku z tym do 
zakupu i świadczenia ww. usługi wybrano ww. firmę.
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