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U czestnik postepow ania

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczo nego z dn.26.02.2014 r. na
zorga\izowanie i przeprowadzenie l3-dniowych pobytów rehabi|itacyjnych d|a osób

niepe|nosprawnych (beneficjentów ostatecznych) wraz z zapewnieniem miejsca zakwaterowania dIa
ich opiekunów reaIizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu

o peracyj nego Ka pitał Lu dzki P o ddziałanie 7 .| .2

Napodstawie art.92 ust. l ustawy zdnia29 stycznia2004 roku PrawoZamówięń PublicznychlDz,|J.
z 2013 r poz. 907 z poz. zm.l Powiatowe Cęntrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, ze w
oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówięnia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Za ofefty najkorzystniejsze uznanę zostały oferty:

l, Na cześć nr I zamówienia: Biuro IJsług Rehabilitacyjno-|Łypoczynkowyclt PATRŻNA,
uI. Siostrzana I7.I7u,53-03I |łrocław - oJbrta najtańsza, pĘyznanil pu,nktacja za cenę - I00
punktów;

2. Ng cześć nr 2 zamówienia: A1 Polska Jacek Łukowski, ul. Stefang Żeromskiego 60/73,50-312
Wrocław - oferta najtańsza, przyznana punktacja za cenę - 100 punktów.

(kryteria oceny ofert - cena 100 %)

Po n adto złoż,o n o n astęp uj q c e ofe rty :

Na cześć nr I zamówienia:

]. Zakład Usług Rehabilitttcyjnych i Socjalnych ,,Nobsak,, Małgorzata Nowak, uI, Ifurylwa 3, 42-400
Zawiercie _ przyznana punktacja Za cenę _ 74,4B punktów,

2. A1 Polsku Jacek Łukowski, ul, Stefuna Żeromskiego 60/73, 50-3I2 Wrocław _ przyznąn(l punktacja
zą cenę - 78,20 punktów,

3. Zukład Ustug Rehubilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o. uI. Sokolska 3,40-084 Kgtowice - przyznąn'a
pun'ktacja za cenę - 92,99 punktów.

Na cześć nr 2 zamówienia:

I. Zakład Usług Rehabilitacyjnyclt i Socjalnych ,,Nowak,, Małgorzutu Nowak, uI. Krrylwa 3, 42-400
Zawiercie _ przyznaną punktacja za cenę - B4,93 punktów.

Jednocześnie:
Na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych lDz.|J,
z2013 r poz.907 zpoz. zm.l odrzucono oferty następujqcych Wykonawców:

I. Biuro Turystyczne ,,POLTOUR', ul. pitsutlskiego I g, 3g-400 Krosno,

2, Sun &More Sp. z o.o. ul. Rapackiego 8c, 7l-4ó7 Szczecin.
Uzasadnienie:

Ad. I

Zamawiaj4cy po weryfikacji oferty Wykonawcy: Biuro Turystyczne ,,P}LT7IJR,, uI. Piłsudskiego 18, 38-400
Krosno stwierdził, iŻ nie spełnia ona wymogów określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pkt. 3, opis przedmiotu zamówienią. Zamawiający w przedmiocię zamówięnia dla części nr l dokładnię okręślił,
ii Wykonawca ,,.,,zobowiqzany .jest do przedstawienia co najmnie'j dwóch ośrocJków położonych
w miejscowościach nadmorskich na terenie Polski i co najmniej dwóch ośroclków polozonych v, miejscowościctch
górskich na terenie Polski. '' W/w Wykonawca w złoŻonej ofęrcie wskazałtrzy oŚrodki, w którycń rea|izowany
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zamówienia. Wskazane ośrodki usytuowane są w miejscowościach górskich tj'
Zakopaneln. Krynicy Zdroju oraz|woniczu Zdroju. Mając na uwadze charakter p,'ód'iotu zamów-ienia, który
odnosi się do organizacji i przeprowadzęnia pobytów rehabilitacyjnych dla osób niepe,tnosprawny Zamawiajqcy
odrzuca ofetę Wykonawcy' która nie spełnia warunków zawal1ych w SIWZ poprzez nie ws-kazanie w"nie.;
ośrodków połoionych w miejscowoŚciach nadmorskich.

Ad.2

Zamawiający po weryfikacji ofefty Wykonawcy: Sun &More Sp. z o.o. ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin
stwierdził, iż.nie spełnia ona wymogów okreś|onych w Specyfikacji istotnych warunlJów zamówienia pkt. 3.
opis przedmiotu zamówienią. Zamawiajqcy w przedmiocie zamówięnia dla części nr l i 2 wskazał, iŻ
,,Uczestnikąmi pobytów rehabilitacyjnych będq osoby ze schorzeniąmi: upośledzenie umysłowe, chorobą
psychiczna, choroby neurologiczne w tym epilepsja, dysfunkcja narzqdu ruchu, dysfunkcja narzqdu wzroku...,,
dodatkowo okreŚ|ając, że ,,oferta przedstawionych ośrodków powińna wspólnie posia.dać wszystkie powyżej
wymienione profile leczenia, tak aby osoba niepełnosprąwną mogła wybrać ośrodik spośród pizedstawioiycń,
zgodnie ze swoimi schorzeniami,,,Zinformacji wskazanych w ofercie (wpisy do rejestiu osroóków) wyniki, ze
ośrodki przedstawione przez Wykonawcę tj. ośrodek: Centrum Konferencji i Re[reacji GE9VITA w L4dku
Zdroju, Cęntrum Zdrowia i Rekreacji ,,Gęovita'' w Krynicy-Zdrój, Cenirum Zdrowia, Urody i Rekróacji
GEoVITA w Dźwirzynię oraz GEoVITA Sp. z o'o. Cęntrum Zdrowia i Rekreacji cEoV|TA w D4bkach nie
posiadaj4 profi|i leczenia wskazanych przez 7amawiającego w SIWZ. Zamawiijący szczegółowo ana|izuj4c
wpisy do rejestru wiw ośrodków stwięrdził brak w ich katalogu mozliwości óiganizacji-pobytu dla osób
z dysfunkcją narzqdu wzroku' Biorąc pod uwagę fakt,iżL uczęstnikami pobytów.enauititaóy;nycń uędą osoby
posiadaj4ce dysfunkcje narz4du wzroku Zamawiajqcy odrzuca ofertę w/w Wykonawcy, gdyz wskaza," p,.ć,
niego w ofęrcię ośrodki nie pozwalają na zrea|izowanie przedmiotu zamówięnia w całości.

Powyzsze potwierdza orzęcznictwo K|O 67611l z dnia |2.04.20|1 r., w którym lzba wskazuje, iŻ
,,..,treść siwz i treść oferĘ stanowiq me|ytołyczne postanowienirł oświądczeń woli,' zamawiajqcego, który
w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia oświądczą, jakiego świądczenią oczekuje po ząwąrciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który jednostron,nie zobowiqzuj, iię'do wykonania tego
świądczenia w razie wyboru złożonej przez siebie oferĘ jako najkorzystniejszej. I|lobec tego, co do zasady,-to
porównanie zaoferowanego przez wykonav,cę świadczenia z opisem przedmioiu ząmówieiia zilwartym w siwz
pr-zesqdza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiąc]ą treści siwz- jist z niq zgodna.'. ''. Po dokonaniu oceny
ofert Wykonawców: Biuro Turystyczne,,P)LT)UR'' ul. Pitsudsiiego 18,38-400 Krosno i Sun &More Sj,
z o.o. uI. Rapackiego 8c, 7l-467 bior4c pod- uwagę wszystkie icń elementy oraz całoksztah Specyfikaóji
istotnych warunków zamówięnia Zamawiajqcy działa jakw sentencji odrzucająć napodstawie art' 89. u,i. l pl.i.
2. ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówięń Publicinych lDź'U',zots r poz.907 zpoz. zm.l
oferty w/w Wykonawców.

Zamawia1ący wyznacza tennin zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dzień
21,03.2014 r. w siedzibie Powiatowego Cęntrum Pomocy ńodzinió w Suchej Beskidzkiej przy ul. KoŚcielnej 5
b pok.  Nr 13.
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Powiatowego Ceffim Połnocy Rodzinie
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otrzymują:
l. Biuro Usług Rehabi|itacy.jno.Wypoczynkowych PATRONA, ul. Siostrzana |7-|7a,53-03| Wrocław,
2' AI Polska Jacek Łukowski, ul. Stefana Zeromskiego 60173' 50-3|2 Wrocław'
3. Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych ',Nowak'' Małgorzata Nowak, ul' Krzywa 3,4f-4o1Zawięrcie,
4. Zakład Us,lug RehabiIitacy.jno.Socjalnych Sp' z o'o. ul' Sokó|ska 3,40-084 Katowloe'
5. Biuro Turystyczne ,,PoLToUR" ul. Piłsudskiego l8, 38.400 Krosno'
6. Sun &More Sp. z o.o. ul. Rapackiego gc,7l-46"j Szczectn
7. ala

*Zanawiaiącyiądaniezwłocznegopotwierdzeniafaktuotrzynranianiniejszegozawiadonlienia(zgodnie 
zart.2.7 ust.2ustawyPzp)faxenlna nr 33.874 -40-3l lub na adres e.mail zamclwienia.o[bliczlrei,Źl]por,viatsuski.oI


