Świdnica 25 listopada 2020 r.

ZOR.210.73-8.2020

wg rozdzielnika
INFORMACJA DOT. WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY
Dot. zamówienia publicznego pn.: ,,Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2021- 2026”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w ww. postępowaniu przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ich adresy zestawiono w poniższej tabeli wraz ze
streszczeniem oceny złożonych ofert:
lp

1.

2.

3.

Nazwa i adres firmy

Centrum
Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”
ul. Krasickiego 27/1
30-513 Kraków
Oficyna Profilaktyczna s.c. ul.
Dworcowa 9a/ 19
30-556 Kraków
Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.
ul. A. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław

Nr
ofert
y
1

Wartość brutto /
liczba punktów
zł

Doświadczenie Łączna liczba
podmiotu / pkt
punktów

Termin
realizacji

Wymagania
formalne

20.580,00 zł/
61,22 pkt

2/10

71,22 pkt

Do 31
marca
2021

Spełnia

2

15.750,00 zł/
80 pkt

1/0

80 pkt

Do 31
marca
2021

Spełnia

3

12.177,00 zł

0

-

-

Nie spełnia

W powyższym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy:
Oficyna Profilaktyczna s.c. ul. Dworcowa 9a/ 19, 30-556 Kraków
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Oficyna Profilaktyczna s.c. Kraków otrzymała najwyższą ilość
punktów w świetle kryteriów przyjętych w niniejszej procedurze, spełnia wymogi określone przez
Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający informuje również o odrzuceniu oferty nr 3 Wykonawcy: Instytutu Badawczego IPC Sp. z
o.o. z Wrocławia.
Uzasadnienie odrzucenia:
Zamawiający w części IV pn. ”Warunki udziału w postepowaniu” zapytania ofertowego nr ZOR.210. 733. 2020 z dnia 21 października 2020 r. zawarł zapis: „Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał tzn. opracował należycie usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych”. Po analizie dokumentów złożonych przez
1

w/w Wykonawcę w ofercie Zamawiający stwierdził, że wskazana usługa została wykonana po upływie
3 lat przed terminem składania ofert.
Zamawiający wystosował pismo do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty tj. o wskazanie
innej usługi spełniającej wymogi określone w zapytaniu ofertowym z dnia 21 października 2020 r., gdyż
wskazana w ofercie usługa nie spełnia wymogów określonych w niniejszej procedurze. Zamawiający
wyznaczył na powyższą czynność nieprzekraczalny termin do dnia 18.11.2020 r. Wykonawca nie
uzupełnił złożonej oferty o wymagane dokumenty. W związku z powyższym Zamawiający wykluczył
w/w Wykonawcę z niniejszego postępowania z powodu nie spełnienia warunków określonych w
zapytaniu ofertowym nr ZOR.210. 73-3. 2020 z dnia 21 października 2020 r. Wykluczenie Wykonawcy
z postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

…………………………………
Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:
1) Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” Ul. Krasickiego 27/1, 30-513 Kraków
2) Oficyna Profilaktyczna s.c. ul. Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków
3) Instytut badawczy IPC Sp. Z o. o. ul. A Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław
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