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Police 19 marca 2012 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY 

 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i prze-
prowadzenie trzech turnusów integracyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „5+1” w 

latach 2012 – 2014 w ramach Poddziałania 7.2.1 Działanie 7.2. Priorytet VII Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, Ŝe w prowadzonym przez Powiat Policki – 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie trzech turnusów integracyjno-
edukacyjnych w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Wybrano ofertę, którą złoŜyła firma: 

 
WIELSPIN 
Centrum Organizacji Turnusów 
60-651 Poznań, ul. Szydłowska 14a. 

 
Uzasadnienie: Firma WIELSPIN, Centrum Organizacji Turnusów, 60-651 Poznań zaproponowała 

realizację zamówienia za kwotę 90. 000 zł. W wyniku badania ofert za kryterium ceny 
otrzymała 85 punktów (zgodnie ze sposobem wyliczenia wartości punktowej określo-
nej w SIWZ) oraz za kryterium lokalizacji ośrodka i atrakcyjności pozostałych warun-
ków organizacji 3 punkty (zgodnie ze sposobem wyliczenia wartości punktowej okre-
ślonej w SIWZ). Łącznie firma WIELSPIN uzyskała 88 punktów. 

 

Zamawiający moŜe przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 90. 000 zł.  

 

Informacja o nazwach (firmach), siedzibach i adresach Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w przed-
miotowym postępowaniu: 
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L.P. WYKONAWCA Cena Punkta-

cja za 
kryte-
rium 
ceny 

Punktacja za 
spełnianie 
dodatko-
wych wa-
runków 

CAŁ-
KOWITA 
PUNK-
TACJA 

1. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.; 20-111 
Lublin, ul. Rynek 7 158. 367zł 

48,31 
pkt. 

5 pkt. 
53,31 
pkt. 

2. Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 
MARZENIE; Ustupska-Kaźmik Marzena; 34-
500 Zakopane, ul. Stara Pardałówka 1 

6. 000zł Oferta odrzucona 

3. Spółdzielnia Osób Prawnych Ośrodek Rehabili-
tacyjny RELAKS; 72-415 Międzywodzie, ul. 
PlaŜowa 1 

94. 478,53zł Oferta odrzucona 

4. WIELSPIN Centrum Organizacji Turnusów; 60-
651 Poznań, ul. Szydłowska 14a 90. 000zł 85 pkt. 3 pkt. 88 pkt. 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:  

 
1) Spółdzielnia Osób Prawnych Ośrodek Rehabilitacyjny RELAKS; 72-415 Międzywodzie, ul. 

PlaŜowa 1 nie uzupełnił w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oferty o część do-
kumentów, których wymagał Zamawiający, a potwierdzających spełnianie warunków w po-
stępowaniu. Tj. o: wykaz przeprowadzonych szkoleń (warsztatów) dla grup min. 7 osobo-
wych, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazujący wykonaniem 
min. 2 usługi szkoleniowe dla grup min. 7 osobowych – doświadczenie w przeprowadzeniu 
szkoleń o podobnej tematyce naleŜy wykazać odpowiednio dla kaŜdej części zamówienia – 
załącznik nr 6 do SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi naleŜyte wyko-
nanie zamówienia (minimum dwie usługi szkoleniowe lub warsztatowe dla grup minimum 7-
osobowych odpowiednio dla kaŜdej części zamówienia);  CV doradcy zawodowego; oświad-
czenie, Ŝe Wykonawca przynajmniej dwa razy w ciągu ostatnich pięciu lat zorganizował oraz 
przeprowadził podobny przedmiotowo turnus; potwierdzenie doradcy zawodowego, Ŝe w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził minimum 2 
szkolenia toŜsame z przedmiotem zamówienia. 
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W związku z nieuzupełnieniem dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wyko-
nawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a 
złoŜona przez Wykonawcę oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2) Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny MARZENIE; Ustupska-Kaźmik Marzena; 34-500 
Zakopane, ul. Stara Pardałówka 1. Wykonawca nie złoŜył wyjaśnień dotyczących ustalenia 
czy złoŜona oferta zawiera raŜąco niską cenę w związku z tym na podstawie art. art. 90 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) jego oferta podlega odrzuceniu.  
 

 

 

Termin, po którego upływie moŜe być zawarta umowa: umowa z Wykonawcą moŜe zostać zawarta 
nie wcześniej niŜ przed upływem 5 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej-
szej oferty tj. nie wcześniej niŜ 25 marca 2012 roku.  

 
………………………………………….. 

(Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie) 


