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ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego z dn. 16.05,20|4 r. na przeprowadz€nie
szko|eń d|a uczestników projektu ,'Aktywni Mogą Więcej''

reaIizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.l .2

.Numer ogłoszenia: l00I37 - 20l4

Na podstawie art. 92 ust. l ustawy z dnia 29 stycmia 2004 roku Prawo Zamowień Publicznych l Dz.U "
Z 2013 r poz. 907 z póz, 7[rl"l Powiatowę Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, że
w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie ZamÓwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego za oferty najkorzystniejsze UznarLę zostały oferty:

I. Na Zadanie nr I, 3, 4, 5, 6, 8, 9, I0 i I I: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ośrodek
Kształcenia Zawodowego, ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka . ofertg najtańsza, prry)a,ana
punktacja zg cenę za keż,de zadanie _ I00 punktów;

2. Na Zadanie nr 2,7 i I2: Szkolenie Kierowców _ Nauka Jazdy Grzegorz Hołowczak, ul. Rynek I8,Ą,
34-240 Jordanów - aferta najtańsza, przyznana punktacja za cenę za każ,de zgdanie _ l00 punktów,

(kryteria oceny ofert - cena 100 %)

Ponadto złożono następujqcq ofertę:
Na Zadanie nr I:

I . DLAKADR,PL Sp. z. o. o., uL Nakielska 3'0I -I06 Warszawa _ przyznana punktacja za cenę - 80,89 punktów;
2. Usługi Rachunkowe i Szkolenia Elż,bieta Marczgk, ul, I Brygady 22/22, 33.300 Nowy Sqcz _ przyznąna

punktacja za cenę _ 98,4 I punktów;
3. Polska Szkoła Florystyczna Sp. a o.o., ul. Pnwłowskiego 6, 60-681 Poznań _ przyznana punktac,ia za cenę _

69'20 punktów.
Na Zarlanie nr 3:

I" DLAKADR.PL Sp, L o, o,, ul. Nakielska 3,0I.I06 Warsztwa _ przyznana punktacja Zą cenę _ 70,04 punktów;
2. Akademią Komputerowa Tomasz Kościański, uL Górna Wlda 95/3, 6I.563 Poznań _ przyznana punktacja za

cenę _ 68,42 punktów;
.3. Europejska Akademia llandlu i Przedsiębiorczości Robeń Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec |Vtkp. _

przyznana punktacja za cenę - 95,75 punktów.
Na Zadanie nr 5:

L DL'/LiADR.PL Sp. z. o, o., ul, Nakielska 3,01.106 |Łarszawa - przyznąna punktacja za cenę _ 69,44 punktów;
2' Usługi Rachunkowe i Szkolenia Elżbieta Marcqk, ul' I Brygacly 22/22, 33-300 Nowy Sqcz - przyznana

punktacja za cenę _ 98,08 punktów;
3. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Stalusx,ka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec |Vlkp. _

przyznana punktacja za cenę _ 85,00 punktów
4. Firmn ,,Polański" Sp. j' Usługi Komputerowe, ul. Galicy 23' 34-400 Nowy Targ _ przyznana punktacja za cenę _

87,93 punktów.
Na Zadanie nr 6:

l. DLAKADR.PL Sp. z. o. o., ul. Nakielska 3,01-106 |l/arszawa _ przyznana punktacja za cenę _ 98,50 punktów"
Na Zadunie nr 7:

2, Zaktad Doskonalenią Zawodowego w Katowicach ośrodek Ksztułcenia Zawodowego, ul. Rynek 16, 34-200
Sucha Beskidzka* przyznana punktacja za cenę _ 98,67 punktów.

Na Zadanie nr 8:
1. DLAKADR.PLSp.ao.o,,ul.Nakielska3'01-106V|/arsza'wa_ przyznanapunktacjazacenę_67,95punktów;
2, Usługi Rachunkowe i Szkolenia Elż,bieta Marczgk, uL I Brygady 22/22, 33-30a Nowy Sqcz * przyznana

punktacja za cenę _ 98' l 5 punktów.
Na Zadanie nr 9:

1, Usługi Rachunkowe i Szkolenia Elżbieta Marcąlk, ul, I Brygady 22/22' 33-300 Nowy Sqcz _ przyznana
punktacja za cenę _ 97,06 punktów'

2. Europejska Akądemia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp. _
przyznaną punktacja za cenę _ 85,00 punktów.
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Na Zadanie nr 10:
I. DLAKADR.PL Sp. L o. o., ul. Nakielska 3,0I.I06 Warszawa _ prry)znana punktacja za cenę _ 92'80 punktów,

Jednocześnie:

Napodstawie art.89 ust. I pkt.4 ustawy zdnia29 stycznia2004 roku PrawoZamówień Publicznych lDz.U.

zfO13 r poz.907 zpóz' zm.l odrzucono ofeńę Wykonawcy:

I, ART CoLoR MqDELS Jolanta Kucharąyk, ul, Lisa Kuli I,35.032 Rzeszów.

Uzasadnienie:

W toku badania i oceny ofert przetargowych Zamawiający powziął w4tpliwości co do prawidłowości

skalkulowania elementów ceny oferty Wykonawcy ART CoLoR M)DELS Jolanta Kucharxyk, ul, Lisa Kuli

1, 35-032 Rzeszów. W przedmiotowym postępowaniu na Zadanie nr l wpłynęło pięć ofert, na Zadanie rlt 5

wpłynęło 6 ofert, na Zdanie nr 8 wptynęły 4 oferty. oferta w/w Wykonawcy wzbudziła wąĘliwości

Zamawiającego co do sposobu skalkulowania ceny' odbiegała bowiem ona w sposób raŻący od kwoty jaką

usta|ił Zamawiaj4cy w momencie szacowania wartości zamówienia oraz od pozostĄch ofert przetargowych.

Zamawiający po weryfikacji otrzymanych od Wykonawcy ART CoLoR MODELS Jolanta Kucharąyk, ul.

Lisa Kuli I,35-032 Rzeszów wyjaśnień dotycz4cych e|ęmentów mających wptyw na cenę orazpo wnikliwej

ana|izie wsze1kich czynników' które mog,ly mieć wpĘw na cenę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu

ofeftowym stwierdził, tźl' wskazana cena jest raiąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia co mozę

skutkować nienalezytym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę' W stosunku do uśrednionych cen

pozostałych Wykonawców cena firmy ART CoLoR MoDELs Jolanta Kuchałzsłk, ul. Lisa Kuli ]' 3s-032

Rzeszów byłamniejszakolejno d laZadaniarrr  1o 63 o/o,d laZadanianr 5 o44ońidalZadanianr8 o49oń,

Przedstawione powyzej róznicę procentowe potwierdzają fil<t, iŻ wskazana przez Wykonawcę W formularzu

ofertowym cena znacznte odbiega od realiów rynkowych' Powyzsze potwierdzają wyroki KIo, która stwierdza,

iz ,, Punktem odniesienia dla ustąlenią, czy oferta ząwiera rażqco niskq cenę mogq być również ceny ofert innych

wkonawców biorqcych udziat w postępowaniu'' (K|olUZP l93108) oraz ,,Cenę.zą rażqco niskq można by uznać

w wypadku, jeżeli jest ona wyraźnie niższa od pozostatych zaoferowanych cen lub od wąrtości szacunkowej

zamówienią', (K|olUZP 22lO8, K|olUZP 82108), Dodatkowo Zamawiający przy weryfikacji ceny oferty

Wykonawcy kierował się również takimi przesłankami jak; oszczędnoŚc metody wykonania zamówienia'

wybrane rozwiązania techniczne, sprzyjające warunki wykonania zamówienia' oryginalność projektu

wykonawcy, pomoc publiczn4. W zał.oŻonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach dotyczących elemęntów

cenotwÓrczych brak jest jakichkolwiek wskazań' iz Wykonawca zamierza z.realizować zamówienie w sposób

innowacyjny bądź przy wykorzystaniu pomocy publicznej' Zgodnie z powyŻszym Zanawiajqcy stwięrdził, iz

Wykonawca, który swq siedzibę ma w Rzeszowie nie jest wstanie wykonać zamówienia za cenę wskazan4

formularzu ofertowym w sposób określony przezZamawiającego w SlWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe jak równiez kierując się orzecznictwęm Klo w przedmiotowym zakresię

Zamawiający wskazuje jak w sentencji i na podstawie art' 89 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamówień Publicznych lDz.U. z2013 r poz.907 zpoz, zm,l odrzucona ofertę Wykonawcy ART CoLoR

MoDELS Jolanta Kucharzyk, uI. Lisa Kuli I,35-032 Rzeszów.

Zamawiający wyznacza termin zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicmego na dzień

02.06,2014 r' w siedzibię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b

ook. Nr 13
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* Zamawiający ząda niezwłocznego pohvierdzenia fa]<nt otrzynania niniejszego zawiadomienia (zgodnie z art, 2"l lst' 2 rrstawy Pzp) faxem na nr 33-874-40-3 |

lub na adres ełnail str.atcgra('ilporliatsuski.pl


