Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczawno- Zdrój, dn. 04.09.2013r.
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/45/2013.

A.
Do dnia 21.08.2013r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące
oferty:
Część I: . Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach neurologicznych.
- brak ofert.

Część II: Kinezjologia edukacyjna.

Numer
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawcy
Grażyna Wieczorek
Ul. Nyska 42/ 11
50- 505 Wrocław
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Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

B.

Część II: Kinezjologia edukacyjna.
Numer
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja wg
kryterium „cena brutto”

Grażyna Wieczorek
Ul. Nyska 42/ 11
50- 505 Wrocław

-

D.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

E.

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: Grażyna Wieczorek, ul.
Nyska 42/11, 50- 505 Wrocław na podstawie art. 24 ust. 2 pkt: 4 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907).

Wykonawca ten nie wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający bowiem w dniu 23.08.2013r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał
Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca ten spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu
poprzez przedłożenie Zamawiającemu:
- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (lub jeżeli Wykonawca nie jest
płatnikiem składek – oświadczenia w tym zakresie);
- dokumentu/ dowodu potwierdzającego, że usługi wymienione w pkt: 1 Tabeli zawartej w
„Wykazie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia” zostały wykonane należycie w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
- dokumentu/ dowodu potwierdzającego, że usługi wymienione w pkt: 3 oraz 5 Tabeli
zawartej w „Wykazie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia” zostały wykonane należycie.
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W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył dokumenty obarczone błędaminiespełniające kryteriów formalnych określonych przez ustawę PZP oraz Zamawiającego:
- referencje z dnia 18.10.2010r. ponownie w formie kopii niepotwierdzonej za zgodność z
oryginałem;
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 23.08.2013r., potwierdzające brak
zaległości podatkowych Wykonawcy według stanu na dzień 23.08.2013r. a zatem na dzień po
otwarciu ofert przetargowych. Należy wskazać, iż zgodnie z treścią żądania Zamawiającego
złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął
termin składania ofert (art. 26 ust 3 ustawy PZP). Stąd też wskazany dokument Wykonawcy
nie może zostać uznany za spełniający kryteria ustawowe.
Mając na względzie art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

F.

Mając na względzie powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie na mocy art. 93
ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych .W
zakresie obydwóch części zamówienia do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu.

G.

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.).

