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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych
na portalu UZP, w dniu 22.01.2015 r. pod  Nr 15750-2015 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej  Urzędu Gminy  Radomin w  dniu   22.01.2015 r.  na  stronie  www.radomin.pl BIP  
Zamówienia publiczne  Przetargi PO KL, a także wywieszone na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń w
budynku Urzędu Gminy Radomin.

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin 
ogłasza, 

że w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8
ustawy – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie zamówienia publicznego  p.n.  Usługi edukacyjne
obejmujące  przeprowadzenie  dodatkowych  zajęć  w  ramach  projektu  „Uczeń  na  6  w  Publicznym
Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie”, złożono 8 ofert w terminie na składanie ofert. 

W   trakcie  badania,   sprawdzania  zgodności  treści  złożonych  ofert  z  warunkami  przetargu
i  SIWZ,  na  podstawie  art.  90  ust.  1  zaszła  konieczność  wezwania  oferenta  oferty  nr  1  do  złożenia
wyjaśnień  dotyczących  wysokości  zaoferowanej  ceny oraz  na  podstawie  art.  87  ust.  1  wezwania  do
złożenia  wyjaśnień  dotyczących  załączonego do  oferty nr   4  zobowiązania  do  przeprowadzenia  zajęć
pismami  z  dnia  30.01.2015  r.  Wykonawcy w  wyznaczonym terminie  złożyli  wyjaśnienia  i  uzupełnili
dokumenty.

W  niniejszym  postępowaniu  odrzucono  oferty:  Nr  1,  ponieważ  dokonana  ocena  wyjaśnień
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz ofertę Nr 3
ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wobec  powyższego,  ocenie podlegało 6 ważnych ofert. 

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcami niniejszego zamówienia są:

Część Nr 1       wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:
Szymona Wiśniewskiego, ul Działyńskich 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

Oferta uzyskała największą liczbę punktów = 95,50 (cena – 85 pkt, termin płatności – 10,50 pkt)
oraz prezentowała cenę za wykonanie zamówienia  50,00 zł/ 1 godz, 1.000,00 zł za całość zadania, termin
płatności rachunku/faktury 21 dni.  

Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta  Nr  6 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna
z ustawą  i nie podlega odrzuceniu.

Dla niniejszej części złożono także następujące oferty:
oferta   Nr 2   złożona przez: 
CONSULTING – Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska-Szczepańska, ul. Ceynowy 13b/13, 89-
604 Chojnice 

http://www.radomin.pl/


Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 84,00 zł/ 1 godz., 1.680,00 zł za

całość zadania, dłuższy termin płatności  rachunku/faktury  30 dni i uzyskała  ilość punktów – 66 pkt
(cena – 51 pkt, termin płatności 15 pkt).

Część Nr 2    -   wybrano ofertę Nr 8 złożoną przez:
Wioletę Osińską, Płonne 78, 87-404 Radomin

Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100,00 (cena – 85 pkt, termin płatności – 15 pkt)
oraz prezentowała cenę za wykonanie zamówienia  50,00 zł/ 1 godz, 1.000,00 zł za całość zadania, termin
płatności rachunku/faktury 30 dni.  
 

Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta  Nr 8 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna
z ustawą  i nie podlega odrzuceniu.

 Informacja  o  terminie,  po  upływie  którego  może  być  zawarta  umowa  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze
w części nr 1 i nr 2, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) może być zawarta przed upływem terminów
określonych w art. 94 ust. 1. 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Część Nr 3      wybrano ofertę nr 7 złożoną przez:
Szymona Wiśniewskiego, ul Działyńskich 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

Oferta uzyskała największą liczbę punktów = 95,50 (cena – 85 pkt, termin płatności – 10,50 pkt)
oraz prezentowała cenę za wykonanie zamówienia  75,00 zł/ 1 godz, 8.250,00 zł za całość zadania, termin
płatności rachunku/faktury 21 dni.  

Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta  Nr  7 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna
z ustawą  i nie podlega odrzuceniu.

oferta   Nr 4   złożona przez: 
BLUE HOUSE S.C. Katarzyna Szczepańska, Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek 
Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 89,41 zł/ 1 godz., 9.835,10 zł za

całość zadania, dłuższy termin płatności rachunku/faktury 30 dni i uzyskała  ilość punktów – 86,40 pkt
(cena – 71,40 pkt, termin płatności 15 pkt).

Dla niniejszej części złożono także następujące oferty:
oferta   Nr 5   złożona przez: 
TAX CONSULTING Grzegorz Wasiłek, ul. Chodkiewicza 2/2, 70-344 Szczecin
Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 89,79 zł/ 1 godz., 9.876,90 zł za

całość zadania, dłuższy termin płatności  rachunku/faktury 30 dni i uzyskała  ilość punktów – 85,55 pkt
(cena – 70,55 pkt, termin płatności 15 pkt).



Informacja o ofertach odrzuconych:

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) odrzucono oferty wykonawców:

1) wykonawcy nr  1: Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ
prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków, złożoną
dla części nr 3 zamówienia. Cena oferty 52,50 zł/  1 godz., cena oferty brutto za całość zadania
5.755,00 zł, termin płatności rachunku/faktury 30 dni. 
Wykonawca  został  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  oferty
w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Dokonana  przez  Zamawiającego  ocena  wyjaśnień
potwierdza,  że  oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  które
zostało oszacowane przez Zamawiającego na kwotę 80,00 zł za 1godz. zajęć doradcy edukacyjno-
zawodowego. Wykonawca nie wziął pod uwagę w kalkulacji ceny kosztów, które będzie musiał
ponieść nauczyciel  prowadzący zajęcia (koszty dojazdu,  wyżywienia,  zakwaterowania).  Zajęcia
będą prowadzone  w trzymiesięcznym okresie, nie mogą zostać przeprowadzone w ciągu jednego
czy dwóch tygodni.;

2) wykonawcy  nr  3:  CONSULTING  –  Firma  Doradczo-Szkoleniowa  Julita  Orłowska-
Szczepańska, ul. Ceynowy 13b/13, 89-604 Chojnice, złożoną dla części nr 3 zamówienia. Cena
oferty 55,00 zł/   1  godz.,  cena oferty brutto  za  całość zadania  6.050,00 zł.  Oferent  nie  podał

terminu płatności rachunku/faktury. W związku z powyższym treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacja  o  terminie,  po  upływie  którego  może  być  zawarta  umowa  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze w
części  nr 3,  może być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego
zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z tym, że
zgodnie art.  27 ust.2 -  po zwrotnym potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców-
uczestników  przetargu (liczy się data  otrzymania zawiadomienia) lub po upływie 10 dni od przesłania
zawiadomienia  do  uczestników drogą  pocztową,  w przypadku  braku  potwierdzenia  faksem lub  drogą
elektroniczną.

Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie  związania  ofertą. 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych. 

 

   Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski


