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ZP.271.8.2016

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający -  Gmina Popów z siedzibą w Zawadach, przy ulicy Częstochowskiej 6, 42-110 Popów 
działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016 r. pod numerem: 361464- 
2016, na: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w projekcie: „Kompleksowy program 
wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów":

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

TOP EDUCATION Sobiesław Sowa 
Widzów
Ul. Żwirki i Wigury 16 
42-282 Kruszyna

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 2 -  nie podlega 
odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert 
spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu uzyskała podczas oceny ofert najwyższą liczbę 
punktów- 9 5  pkt.

2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyło dwóch Wykonawców.

3. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznaną 
punktacją:

Numer
oferty

Nazwa
firmy

Adres
siedziby

Liczba pkt przyznana w kryterium
Łączna
liczba

punktów

Całkowita 
cena 

brutto -  
40 pkt

Kryterium 
równości 
szans -  
20 pkt

Kryterium 
społeczne 
-  20 pkt

Jakość 
programów 
nauczania 
-  20 pkt

Oferta 
nr 2

TOP
EDUCATION
Sobiesław
Sowa

Widzów 
Ul. Żwirki i 
Wigury 16 
42-282 
Kruszyna

40 pkt 20 pkt 20 pkt 15 pkt 95 pkt



4. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego:
Wymagane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełnił jeden 
Wykonawca.

5. Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucona została oferta n/w 
Wykonawcy:

1) Oferta nr 1: BPR Consulting

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Wykonawca do złożonej w wyznaczonym terminie oferty nie załączył:
a) załącznika nr 8 do SIWZ tj. oświadczenia w zakresie realizacji zasady równości szans, 

niedyskryminacji oraz równości szans w życiu codziennym kobiet i mężczyzn,
b) propozycji programów nauczania.

Zgodnie z pkt XV SIWZ -  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, Zamawiający podał informację, że 
powyższe załączniki Wykonawca winien dołączyć do składanej oferty.
Przedmiotowe dokumenty stanowiły będą bowiem podstawę do dokonania oceny ofert.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p. powyższe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu, albowiem nie 
są to dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p.

Oferta nr 1 została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na postawie art. 
89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. -  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

6. Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy.

7. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. umowa w sprawie udzielenia zamówienia może być zawarta 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. od dnia 10.01.2017 r.

Paulina Zastróżna 
Ul. Radwańska 27/2U 
90-540 Łódź


