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Ogłoszenie

Dot. Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 2/2016 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klientów Zamawiającego w okresie od 1.04.2016 do
31.03.2017.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie, ul. św. Wincentego 87, informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nr ZP 2/2016 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – klientów Zamawiającego w okresie od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r.,
najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia złożył:
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Pomost”, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa.
Oferta spełnia kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę 97,75 pkt. Oceny dokonano na
podstawie złożonych w ofercie dokumentów. Liczba punktów została przyznana na
podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: cena
o wartości 70% oraz koncepcja realizacji usług specjalistycznych 27,75% i
przeliczenia wg wzoru określonego w SIWZ.
W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty.
Z postępowania został wykluczony Wykonawca CEL LINGUA Sp. z o.o. na podst. Art.24
ust. 2 pkt 4 z jednoczesnym odrzuceniem oferty na podst. art. 24 ust.4 i art. 89 ust.1 pkt 5
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015
roku, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą ponieważ nie wykazał spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający w SIWZ (rozdział 9 – opis sposobu przygotowania oferty) oraz w ogłoszeniu
określił, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, formularz
oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis), zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy(…). Wykonawca złożył ofertę wraz
ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami bez wymaganych
podpisów. Dodatkowo załączone do oferty dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6
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SIWZ jako załączniki nie zostały opatrzone podpisem przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy stwierdzającym zgodność z oryginałem.
Zamawiający Art. 24 ust.4 Ustawy stanowi, że ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
Art. 89 ust.1 punkt 5 Ustawy stanowi : „Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli ……5) została
złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.”
Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.
94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) nie może być zawarta w czasie
krótszym niż 5 dni liczonym od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia do
Wykonawców w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art.179 Prawa zamówień publicznych, środki
ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony
prawnej” rozdział 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 roku poz. 907, z późn. zm.).
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