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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Uprzejmie informujemy, że wyniki postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wdrożenie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej
od usług oraz pracy administracyjnej – część III: Sporządzenie raportów z monitoringu
funkcjonowania wdrażanych usprawnień organizacyjnych wraz z opracowaniem narzędzi
i procedur do prowadzenia monitoringu, zostały rozstrzygnięte w dniu dzisiejszym.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 11.09.2018 r. do godziny 13:00, wpłynęły dwie oferty,
których zestawienie wraz z punktacją przedstawia poniższa tabela:
Kryteria oceny ofert
Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto
oferty
[pln]

1

Konsorcjum:
Barbara Kowalczyk
EMPOWERMENT
Rawka 42, 28-350 Słupia
Jędrzejowska
&
Katarzyna Rys, Wieliczka

64000,00

2

Stowarzyszenie na rzecz osób
niedostosowanych społecznie
z poważnymi zaburzeniami
w funkcjonowaniu społecznym
Empatia
ul. Pużaka 11/3
42-220 Częstochowa

48800,00

Cena
– 60 %

Doświadczenie
personelu
kluczowego
– 40 %

Punktacja
łączna

Oferta odrzucona
Uzasadnienie:
Oferta Wykonawcy zawiera błąd w obliczeniu ceny i tym
samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.
Wykonawca w formularzu ofertowym błędnie podał cenę
ofertową, której ostateczna wartość (liczbą i słownie)
odbiega od ceny wynikającej z treści oferty. Należy
w tym miejscu podkreślić, iż cena zamówienia ma
charakter ryczałtowy, a Wykonawca – zgodnie z treścią
SIWZ – winien podać cenę ofertową brutto za realizację
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji
błąd w obliczeniu ceny nie może zostać przez
Zamawiającego potraktowany jako oczywista omyłka
rachunkowa i nie podlega poprawie.

60

40

100,00

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2:
Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie, z poważnymi zaburzeniami
w funkcjonowaniu społecznym „Empatia”
ul. Pużaka 11/3
42-220 Częstochowa

Projekt pn.: „Komplementarni w działaniu” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Uzasadnienie wyboru:
Oferta ważna i niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach
oceny ofert.
Pouczenie:
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI (art. 179-198g ) ww. ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Termin na wniesienie odwołania, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wynosi 5 dni
od daty przekazania informacji o wynikach postępowania i upływa w dniu 25.09.2018 r.
Mając na uwadze powyższe, zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego może
nastąpić nie wcześniej niż w dniu 26.09.2018 r.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
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