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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr.113, poz. 759 z późn. zm.),
Zamawiający – powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, zawiadamia, że
w dniu 10 listopada 2011 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony, którego
przedmiotem jest:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowych
turnusów wypoczynkowo – zdrowotnego dla 17 osób niepełnosprawnych
wraz z opiekunami
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy w Suchej Beskidzkiej
Ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (33) 874-40-31
FAX: (33) 874-40-31
REGON: 120810424
NIP: 552-15-20-609
www.pcpr.suchabeskidzka.pl
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl

2. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma :
„MARIA” Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny , Maria Ustupska –
Kaźmik, ul. Podhalańska 3A, 34-501 Zakopane na kwotę 20 196,00 zł.
Jednakże przed rozstrzygnięciem przetargu o jego wynikach w/w firma pismem z
dnia 09.11.2011 r. Zawiadomiła Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Suchej Beskidzkiej o wycofaniu się z udziału w postępowaniu.
Zamawiający z uwagi na brak podstaw do unieważniania postępowania dokonał
wyboru kolejnej, spełniającej warunki określone w SIWZ, cenowo najkorzystniejszej
oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu tj. Zakład Usług Rehabilitacyjno
-Socjalnych Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej ,ul. Sokolska 3 ,40-084 Katowice na kwotę: 21
080,00zł.
3. Cena wybranej oferty:

Brutto: 21 080,00 zł
Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100
4. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i przy zastosowaniu
kryterium
oceny ofert ( cena – 100%) oferta otrzymała 100 pkt.
5. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacja
przyznana ofertom :
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
Nr
oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena oferty
Kryterium oceny
ofert

Łączna uzyskana
punktacja
1
REHABILITACJA LECZNICZA
mgr Grzegorz Korfanty
ul. Kazimierza Pułaskiego 117
33-380 Krynica Zdrój
21 250,00 zł
Cena 100%
99,20 pkt.
2.
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „TATRZAŃSKA”
Jaszczurówka 19
34-500 Zakopane
Oferta odrzucona
-------------Art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp
3.
Kompleks Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny „ MARZENIE”
Ustupska -Kaźmik Marzena
ul. Stara Pardałówka 1
34-500 Zakopane
Oferta odrzucona
---------------Art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp
4.
„MARIA” Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
Maria Ustupska – Kaźmik
ul. Podhalańska 3A
34-501 Zakopane

20 196,00 zł
Cena 100%
Wykonawca wycofał się z udziału w postępowaniu.
5.
Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

21 080,00 zł
Cena 100%
100,00 pkt.
6. Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą:
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą zamawiający
wyznacza na :
24 listopada 2011 r.
7. Informacja o wykluczeniu lub odrzuceniu ofert.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone
następujące oferty. :
1/1. oferta nr 2 Wykonawcy: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „TATRZAŃSKA”,
Jaszczurówka 19
34-500 Zakopane, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.
759 z późn. zm.).
uzasadnienie odrzucenia:
Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nr 2 Wykonawcy
Ośrodka Wypoczynkowego „TATRZAŃSKA” zawiera błąd w obliczeniu ceny ( przyjęta
została wadliwa stawka VAT), oferta nie nie odpowiada treści siwz. Zamawiający w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. XVIII ppkt.14 zawarł zapis że
„zastrzega że zamówienie nie obejmuje turnusu stricte rehabilitacyjnego –
w cenę należy wliczyć podatek VAT”,fakt ten potwierdza zapis zawarty w siwz w
pkt. III – Opis przedmiotu zamówienia – ppkt. F, z którego wynika że przedmiotem
zamówienia nie jest turnus rehabilitacyjny objęty zerową stawką VAT. Błędy w
obliczeniu ceny ( błędna stawka VAT) charakteryzują się tym że nie można ich
poprawić, a zatem powodują odrzucenie oferty.

Ponadto oferta Wykonawcy nie zwiera zaświadczenia właściwego naczelnika
Urzędu Skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – obowiązek załączenia wskazanych
dokumentów wynikał z zapisu w pkt. VI ppkt. 7 i 8 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Jednakże Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do
uzupełnienia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3, ponieważ mimo ich
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z przyczyny podanej na
wstępie.
2. oferta nr 3 Wykonawcy: Kompleks Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny
„ MARZENIE”,
Ustupska -Kaźmik Marzena ul. Stara Pardałówka 1,34-500 Zakopane na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
uzasadnienie odrzucenia:
Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nr 3 Wykonawcy
Kompleks Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny
„MARZENIE” zawiera błąd w
obliczeniu ceny ( przyjęta została wadliwa stawka VAT), oferta nie nie odpowiada
treści siwz. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt.
XVIII ppkt.14 zawarł zapis że „zastrzega że zamówienie nie obejmuje
turnusu stricte rehabilitacyjnego – w cenę należy wliczyć podatek
VAT”,fakt ten potwierdza zapis zawarty w siwz w pkt. III – Opis przedmiotu
zamówienia – ppkt. F, z którego wynika że przedmiotem zamówienia nie jest
turnus rehabilitacyjny objęty zerową stawką VAT. Błędy w obliczeniu ceny
( błędna stawka VAT) charakteryzują się tym że nie można ich poprawić, a zatem
powodują odrzucenie oferty.
Ponadto załączone do oferty kserokopie zaświadczeń właściwego naczelnika
Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– obowiązek załączenia wskazanych dokumentów wynikał z zapisu w pkt. VI ppkt.
7 i 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.- są nieaktualne na dzień
składania ofert , zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 223, poz. 1817)
zaświadczenia te mają być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jednakże Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia tych
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3, ponieważ mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu z przyczyny podanej na wstępie.
Treść niniejszego zawiadomienia przesłana zostanie uczestnikom postępowania
faksem ( w formie pisemnej ) oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń zamawiającego
i na stronie internetowej.
www.pcpr.suchabeskidzka.pl
Sucha Beskidzka 10 listopada 2011
r.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkie

