
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry  
dla Dolnego Śląska” 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 

Szczawno- Zdrój, dn. 27.06.2012r. 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

         
 

 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
 

 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 
wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: Usługa przygotowania i przeprowadzenia 
warsztatów grupowych oraz coachingu indywidualnego w ramach Projektu pn. „Akademia 
kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/42/2012. 

 

A. Do dnia 05.06.2012r. do godziny 12:00 do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto 

 

 

1 

 

 

EKO- SYSTEM P.P.- R.O.E. i I.S 

Ul. Rumińskiego 3 

62-800 Kalisz 

Fax: 62 757 00 27 

 

12.840,00 zł 

2 

 

NESTOR GROUP Bartosz Berkowski 

Rynek 39/ 40 

58-100 Świdnica 

Fax: 74 851 98 60 

 

7.920,00 zł 

 

3 

 

 

Biznes Edukator Sp. z o. o. 

Ul. Kiwerska 28 lok. 4 

01- 682 Warszawa 

Fax: 22 644 86 45 

 

22.476,00 zł 

4 

 

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO I 

ZAWODOWEGO IZABELA KRYSA 

Ul. Katowicka 39 lok. 319 

45-828 Opole 

e-mail: biuro@proiz.pl 

 

  

18.240,00  zł 

mailto:biuro@proiz.pl
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5 

 

Petra Consulting  

Sylwia Petryna 

Ul. Saperów 7 

58-310 Szczawno- Zdrój 

Fax: 74 666 54 07 

 

33.730,80 zł 

B. Zamawiający przyznał następującą punktację w ramach kryteriów oceny ofert: 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Punktacja wg 

kryterium „cena 

brutto” 

 

Punktacja wg 

kryterium 

„potencjał kadrowy 

i doświadczenie 

Wykonawcy” 

Suma punktów 

 

1 

 

 

EKO- SYSTEM P.P.- 

R.O.E. i I.S 

Ul. Rumińskiego 3 

62-800 Kalisz 

Fax: 62 757 00 27 

 

40 36 76 

2 

 

NESTOR GROUP Bartosz 

Berkowski 

Rynek 39/ 40 

58-100 Świdnica 

Fax: 74 851 98 60 

 

oferta odrzucona oferta odrzucona oferta odrzucona 

 

3 

 

 

Biznes Edukator  

Sp. z o. o. 

Ul. Kiwerska 28 lok. 4 

01- 682 Warszawa 

Fax: 22 644 86 45 

 

22,85 60 82,85 

4 

 

 

PRACOWNIA 

ROZWOJU 

OSOBISTEGO I 

ZAWODOWEGO 

IZABELA KRYSA 

Ul. Katowicka 39 lok. 319 

45-828 Opole 

e-mail: biuro@proiz.pl 

  

oferta odrzucona oferta odrzucona oferta odrzucona 

5 

 

Petra Consulting  

Sylwia Petryna 

Ul. Saperów 7 

58-310 Szczawno- Zdrój 

Fax: 74 666 54 07 

15,23 28 43,23  

mailto:biuro@proiz.pl
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C. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy: 

Biznes Edukator  Sp. z o. o. 

Ul. Kiwerska 28 lok. 4 

01- 682 Warszawa 

W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 5 Wykonawców. Wybrana oferta została 

sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w myśl przyjętych 

kryteriów oceny ofert została najwyżej oceniona przez Zamawiającego i otrzymała łącznie 

82,85 pkt. 

D. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: NESTOR GROUP Bartosz Berkowski 

Rynek 39/ 40, 58-100 Świdnica na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Powodem odrzucenia oferty jest błąd w obliczeniu ceny. 

Wykonawca w złożonej ofercie przetargowej zadeklarował wykonanie całości zamówienia za 

łączną cenę brutto 7.920,00 zł. Taka bowiem kwota została przez Wykonawcę wpisana w 

kolumnie tabeli z nazwą usługi: „Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów 

grupowych oraz coachingu indywidualnego w ramach projektu indywidualnego w ramach 

projektu pn: Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska”. 

W dalszej części oferty przetargowej w której- zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ – 

należało dokonać wskazania cen osobno za warsztat oraz za coaching w ujęciu sumarycznym 

i jednostkowym Wykonawca wskazał cenę za realizację samych warsztatów w kwocie 

7.920,00 zł (czyli takiej samej jak cena za całość usługi) oraz coachingu w przeliczeniu na 1 

osobę w kwocie 120,00 zł. W związku z tym uchybieniem Zamawiający poddał w wątpliwość 

czy cena ofertowa została skalkulowana przez Wykonawcę w sposób należyty i 

uwzględniający cały zakres zamówienia. Podkreślić należy, iż Zamawiający na podstawie 

treści oferty przetargowej nie mógł dokonać ewentualnych korekt/ poprawek. Nie posiadał 

bowiem wiedzy jak dokonać takich poprawek by w sposób istotny nie ingerować w 

oświadczenie woli Wykonawcy, złożone pod postacią oferty przetargowej. W szczególności 

nie wiadomo było czy w kwocie 1.320,00 zł/warsztat zawiera się już cena za usługę 

coachingu czy też  cena za tę usługę została pominięta w cenie całkowitej lub w jakikolwiek 

inny sposób wkalkulowana w łączną cenę brutto. W związku z powstałymi wątpliwościami 

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 87 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

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

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie poinformował Zamawiającego, że „w swojej ofercie przetargowej w pkt III ppkt 

7 omyłkowo została wpisana cena za usługę przygotowania i przeprowadzenia warsztatów 

grupowych, nie obejmująca coachingu indywidualnego, który to został ujęty w Szczegółowej 

kalkulacji ceny całkowitej, ale nie dodany do ceny całkowitej realizacji zadania. W związku z 

powyższym cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia (warsztatów grupowych 



 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Akademia kompetencji – inwestycja w innowacyjne kadry  
dla Dolnego Śląska” 

Człowiek – najlepsza inwestycja! 

wraz z coachingiem indywidualnym) wynosi 15.120,00 zł. Wykonawca załączył również 

nowy formularz ofertowy.  

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, iż oferta przetargowa Wykonawcy zawiera błąd 

w obliczeniu ceny. Zamawiający nie dokonał kwalifikacji wskazanego błędu do żadnej z 

kategorii omyłek wymienionych w art. 87 ust. 2 Ustawy. Powstały błąd w cenie nie posiadał 

bowiem przymiotu „oczywistej omyłki”. Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, 

niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu 

nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie 

lub odjęcie poszczególnych pozycji (Wyrok KIO z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt 20/09). 

Z kolei „inne omyłki”, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki charakter, 

by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy 

w tej czynności- a zatem bez postępowania wyjaśniającego (Wyrok KIO z dnia 20 stycznia 

2009 r., sygn. akt  KIO/UZP 11/09). Opisywany błąd w ofercie Wykonawcy stał się możliwy 

do korekty dopiero po wyjaśnieniach udzielonych przez Wykonawcę. Korekta oferty nie była 

jednakże możliwa z przyczyn zarówno wskazanych powyżej jak również ze względu na 

istotność tej korekty (modyfikacja oferty z zakresie ceny spowoduje niemal dwukrotny wzrost 

tej ceny/ o istotności zmian treści oferty przetargowej wypowiedziała się Krajowa Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 42/09, 43/09;). 

Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych w związku z art. 84 Kodeksu cywilnego, należy rozumieć błąd w oświadczeniu 

woli, a zatem taki sposób obliczenia ceny, który został dokonany merytorycznie niezgodnie z 

wymogami zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

też niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 22 grudnia 2010 r., KIO 2695/10). Zamawiający w pkt 12 SIWZ w sposób jednoznaczny 

wskazał sposób przedstawienia ceny ofertowej. Cena oferty w formularzu oferty zał. Nr 1 do 

SIWZ powinna była zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich 

opłat i podatków (w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku 

VAT) jak również: koszty trenerów, w tym  koszt opracowania programów  realizacji 

warsztatów i coachingu,  koszty dojazdu na miejsce warsztatu i coachingu, koszty 

ewentualnych noclegów oraz koszt opracowania zawartości oraz wykonania materiałów 

warsztatowych z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT  – 

dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT). W dalszej części oferty 

przetargowej Wykonawca winien był przedstawić cenę za warsztat oraz coaching osobno. W 

ocenie Zamawiającego kwalifikacja błędu Wykonawcy jako omyłki powodowałaby 

nadmierną ingerencję w treść oferty i tym samym w sposób jednoznaczny pozostawałaby w 

sprzeczności z zasadą równego traktowania Wykonawców wyrażoną w art. 7 ustawy. 

Dlatego też, mając na względzie powyższe uzasadnienie prawne i faktyczne Zamawiający 

odrzucił ofertę wskazanego Wykonawcy.  

E. Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę: PRACOWNIA ROZWOJU 

OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO IZABELA KRYSA, Ul. Katowicka 39 lok. 319, 45-

828 Opole na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Wykonawca ten nie wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania.  Wykonawca nie załączył do oferty przetargowej wymaganych 

zaświadczeń wskazanych w SIWZ: zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu 

Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wykonawca załączył do oferty przetargowej- 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ- wykaz wykonanych w ciągu 

ostatnich trzech lat usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia- jednakże wykaz ten nie potwierdził w sposób dostateczny faktu posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ. W związku z 

wyżej wymienionymi uchybieniami Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów. Wykonawca nie zareagował na wezwanie Zamawiającego w zakreślonym 

terminie w związku z powyższym Zamawiający był zobligowany do wykluczenia tego 

Wykonawcy z postępowania. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ofertę tego wykonawcy 

Zamawiający uznał za odrzuconą. 

F. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo  Zamówień 

 Publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po 

 upływie terminu 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

 najkorzystniejszej oferty (nie wcześniej niż 03.07.2012r.) 

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.). 

 

 


