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ZAWIADOMIENIB

o wyborze najkorzystnieiszejoferĘ w przetargu nieograniczonego z dn. 08.04.20t4 r. na

zorganizowanie ip."e$rowadzenie 13-dniowych pobytów rehabilitacyjnych dla osób

ńepełnospru.ony"ń1n"neficjentów ostatecznych) wraz z zapewnieniem miejsca

zakwaterowania dtalch opiekun-ów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7 .|.2

Na podstawię art. 92 ust, 1 ustawy z dnia f9 stycznia 2004 roku Prawo Zamowień

Publicznych lDz'tJ, z2Or3 r poz.907 z póz. z;m'lPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej

Beskidzkiej informuje, Ze w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargunieograniczón"go za ofertę najkorzystniejszą uznana zostata ofeńa:

A1 Polsku racek Łukowski, ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Vvrocław- oferta najtańsza,

prą)znana punktacja za cenę _ 100 punktów.

(kryteria ocen! ofert - cena 100 %)

Ponadto złożono następ uj qcq ofertę :

1, Zakład (.Isług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o. ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice -

przyznana punktacja za cenę _ 96,75 punktów,

Jednocześnie:

Na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia f9 'stycznia 2004 rokrr Prawo Zamówie,h

Publicznych lDz.TJ . z f0]I3 r poz' 907 z póz. zm.l odrzucono ofertęWykonawcy:

o Zakład (Isług Rehabilitacyjnych i Socjalnych ,,Nowak'' Małgorzata Nowak, ul. Krzywa 3,

42-400 Zawiercie

Uzasadnienie:

Zamawiający po weryfikacji ofeĘ Wykonawcy: Zakład Usług Rehabilitacyjnyclt i Socjalnych

,,Nowak,, Małgorzata Nowak, ul. Krzywa 3, 42.400 Zawiercie stwięrdził, iż nie spetnia ona

wymogów określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 3. opis przedmiotu

zamówienia. Zamawiający W przedmiocie zamówienia doktadnie okręś|ił, iŻ ,,Dopuszcza się

możliwość wyboru przez każdq osobę niepetnosprawnq dowolnego terminu oraz dowolnego ośrodka,

do którego zechce pojechać w olrresie od nlaja do końca października 20]4 r. (przypuszczalna liczba

uczestników pobytÓw rehabilitacyjnych podana w zął' Nr 9). Ponadto.wykonąwca zobowiqzan}ł.iest do

mtest

Wykonawca w

rehabilitacyjnych

dołączonym do oferty harmonogramie

nie wskazał terminów realizacji przedmiotu

real.izacji 13-dniowych pobytów

zamówienia w miesiącu czerwcu



,ffiliffi#ijfiW
i ffi,i",niku dla dwóch ośrodków potożonych w miejscowościach nadmorskich oraz w miesiącu

październiku dla ośrodków położonych ; miejscowoś.'*:.^:'::::::"':ff,::Jffi3.J:.'JJ:

ffiiffi; J###.' ;;;;. ; il* Pzp do złoieniawyj aśrrień w przedmiotowym zakresie.

w odpowiedzi l1a wezwanie Zamawlającego Wykonawca przysłał uzupełniony

o brakujące terminy Załączntknr 8 do SIWZ powodując tym samym zmianę treści złozorrej ofeĘ.

Zgodnie z regu|acją art. 8,7 ust' l ustawii:: ?^,;?*:;,* ] :Y''j::::ij."$# ii:x,;il
i;:"T;:J,.ln""'iuj1"'" od wykonawców wyjaśnień::::i?:l:: 

"::::"I,::3#;:Ł'trffi#;;:;;';;;ń, ani-,'i. mogą stanowió negocjacji między zamawiajQcYm a

ul. Kościelnej 5 b pok. nr 13.

Ciefak

. .^,.^i i^. io w uzupełnionego
wykonawcami. Złozłne przez Wykonawcę wyjaśnienia w formie dostarczenla

harmonogramu doprowadziĘ do zmiany treści ofeĘ. Wskazanę:"1".::::j"T'::T 
ff'::j:;

:ilT"'T-;xil.'Tiffffi"";'-fi.; 42511,f, w którym Izba stwierdza, li treśó dokumentów

określającyclr przedmiotowo istotne postanowienia oferty nie może podlegaó jakimkolwiek zmianom

po upłytvie terminu złoŻen\aofert, a wezwanie Wykonawcy na podstawie ar1. 87 ust. 1 ustawy Pzp

pozwalajedynienaudzielaniewyjaśnieńwdrodzeoświadczeńwłasnyc|rWykonawcy"

Zgodnie z powyŻszym Zamavtiający odrzuca ofeńę Wykonawcy Zakłacl (Jsług Rehabilitacyjnych

i Socjalnych ,,No,ok,, Mułgorzata Nowak, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie.

Zamawiający wyznaczatermin zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dzię,il

j,j.o4.f0j.4r. w siedzibie powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w suchej Beskidzkiej przy
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i Po|ska .|acek Łukowski, ul. Stefana Zeromskiego 60/73, 50-3l 2 Wrocław, .

2. Zakład UsługRehabilitacyjnych i Socjalny^ch,s"'i'.ń:vrjg*'"JN9*^1r.,,-'"1. Krzylva 3,Ąf-400 Zawiercię,

3. ZaŁJadusng ner'uuiiiil.i,i"l'.ś*.r;v.trSp. z o.o. ul. Sokolska 3' 40-084 Katowlce.

4. ala

* Zamawiający Żąda niezwłocznego potwierdzenia 'faktu 
otrzymania niniejszego zawiadomienia (zgodnie z art. f., ust' 2 ustawy Pzp)

faxem na nr 33-gi4-15-5f.1:i-Aii-Zb-AS lub na adres e-maii stratesia({ilporviatsuski ol


