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  Szczawno- Zdrój, dn. 18.07.2013r. 

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

  

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

Niniejszym na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający: Dolnośląska 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie – Zdroju zawiadamia o wyniku 

postępowania pn: „Usługa przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. 

Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska” . 

Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/37/2013. 

 

A. Do dnia 11.07.2013r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące 

oferty: 

Część I:   . Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych. 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

1 

 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI SEBASTIAN CIENKOSZ 

Ul. Wadowicka 12 

30- 415 Kraków 

e-mail: przetargi@mcp.org.pl  

 

Część II: Kinezjologia edukacyjna. 

- brak ofert. 

Część III:  Kurs kinesiology taping. 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

2 

 

MEDICUS Monika Struensee 

Ul. Wiosenna 5 

Tryszczyn 

86-011 Wtelno 

e-mail: Monika@odnova.org.pl  
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Część IV: Warsztaty i terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego 

układu nerwowego. 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

2 

 

MEDICUS Monika Struensee 

Ul. Wiosenna 5 

Tryszczyn 

86-011 Wtelno 

e-mail: Monika@odnova.org.pl  

 

 

B. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: MAŁOPOLSKIE CENTRUM 

 PROFILAKTYKI SEBASTIAN CIENKOSZ z siedzibą w Krakowie. Oferta została 

 odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt: 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

 Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) albowiem jej 

 treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca 

 w ofercie przetargowej nie przedstawił ceny w sposób wymagany przez 

 Zamawiającego tj w układzie: cena brutto za przeprowadzenie szkolenia oraz cena 

 brutto za materiały szkoleniowe. Wymagany i obowiązujący w postępowaniu sposób 

 określenia ceny ofertowej został przedstawiony przez Zamawiającego w pkt: 12.9 

 SIWZ oraz we wzorze oferty przetargowej (instrukcja/ uwaga pod Tabelą w pkt III 

 wzoru oferty). Zamawiający przedstawił również  przykład wyliczenia ceny ofertowej 

 by zapobiec ewentualnym wątpliwościom, które mogły pojawić się w trakcie 

 sporządzenia oferty przetargowej. Rozbicie ceny ofertowej na dwie wyżej wskazane 

 części składowe uzasadnione jest konstrukcją budżetu projektu, który przewiduje 

 ściśle określone środki finansowe na realizację zadania przy czym Zamawiający 

 pozbawiony jest możliwości zwiększenia budżetu jednej pozycji kosztem drugiej. 

 Stąd też informacja o proporcji wynagrodzenia za przeprowadzenia szkolenia oraz 

 kosztu materiałów szkoleniowych umożliwia Zamawiającemu porównanie tego 

 wynagrodzenia z możliwościami finansowymi.  

 Należy wskazać, iż taki sposób przedstawienia ceny oferty przetargowej pozbawia 

 Zamawiającego możliwości jej poprawy na podstawie art. 87 ust 2 ustawy. Błędne 

 przedstawienie ceny oferty nie należy bowiem w tym przypadku do żadnej z kategorii 

 omyłek wskazanych w tym przepisie. Zamawiający nie jest również uprawniony w 

 taką ingerencję w treść oferty- która  doprowadziłaby do niedozwolonych zmian jej 

 treści a przede wszystkim nie jest uprawniony do negocjacji z Wykonawcą w 

 przedmiocie zaoferowanej ceny i jej części składowych.   

 Mając na względzie powyższe Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy. 

  

C. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.  

D. W zakresie części zamówienia tj: część II Kinezjologia edukacyjna, część III: Kurs 

 kinesiology taping oraz część IV: Warsztaty i terapia funkcjonalna pacjentów po 

mailto:Monika@odnova.org.pl


 
         
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego Zamawiający unieważnia 

 postępowanie na mocy art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

 Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W 

 zakresie tych części  zaoferowane ceny ofertowe przewyższają kwotę, którą 

 Zamawiający  może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W zakresie części II 

 Zamawiający  dysponuje kwotą 9.600,00 zł (szkolenie) i 1.800,00 zł (materiały 

 biurowe), w  zakresie części III Zamawiający dysponuje kwotą 19.200,00 (szkolenie) 

 i 1.800,00 zł  (materiały szkoleniowe), w zakresie części IV Zamawiający 

 dysponuje kwotą 13.440,00 zł (szkolenie) i 1.800,00 zł (materiały szkoleniowe)  przy 

 czym kwota z  każdej części zamówienia przeznaczona na materiały szkoleniowe 

 nie może zostać zwiększona/ zmniejszona kosztem kwoty przeznaczonej  na szkolenie. 

 Tym samym Zamawiający nie stwierdził możliwości zwiększenia  kwoty jaką zamierza 

 przeznaczyć na realizację zamówienia do kwot zaoferowanych przez Wykonawcę 

 przez co koniecznym staje się unieważnienie przedmiotowego postępowania. 

 W zakresie części I zamówienia postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 

 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 

 2010r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.). W oznaczonym w Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia terminie do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta 

 niepodlegająca odrzuceniu. 

E. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec czynności podjętych przez 

 Zamawiającego w toku postępowania można wnieść środki ochrony prawnej 

 przewidziane  w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

 Publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 


