BZP/38/383-28/16

Jastrzębie-Zdrój, dnia 25.05.2016 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro – Opracowanie studiów wykonalności i wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (BZP/38/383-28/16)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje,
iż na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nr 155/2015
z dnia 28.10.2015 r., Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium:
1) „Cena” 60%
2) „ Jakość zespołu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia” 40%
Nr
oferty

1

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawcy
Grupa Gumułka–Euroedukacja sp. z o.o.
Ul. Matejki 4
40-077 Katowice

Wartość

Netto: 97 560,98 zł
Brutto: 120 000,00 zł

Liczba punktów:
RAZEM 100%
60,00 pkt
40,00 pkt*
100,00 pkt

*) Wykonawca wykazał dysponowanie dwiema osobami z doświadczeniem w przygotowaniu dokumentacji
aplikacyjnej, których zadaniem będzie realizacja przedmiotu zamówienia, w tym jedną osobą specjalizującą się w części
finansowo-ekonomicznej i jedną osobą specjalizującą się w części ogólnej (z czego co najmniej 1 osoba posiada certyfikat
specjalisty zarządzania projektami Prince2Foundation), przy czym każda z nich wykonała przynajmniej 10 studiów
wykonalności w części w której się specjalizuje.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana przez Zamawiającego
w terminie określonym w wyżej wymienionym Regulaminie udzielania zamówień publicznych.
Ponadto Zamawiający, odrzuca ofertę następującego Wykonawcy:
Virtuologic sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Zamawiający, działając na podstawie § 22 pkt 15 ppkt a) wyżej wymienionego Regulaminu odrzuca ofertę,
ponieważ jej treść nie odpowiada treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Zamawiający w punkcie „IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” Formularza oferty
jednoznacznie określił warunki udziału w postępowaniu tj.:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje:
- co najmniej 6 dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć i projektów, które były lub są realizowane dla
podmiotów wykonujących działalność leczniczą z tym, że łączna wartość tych projektów nie może być mniejsza
niż 20 000 000,00 zł brutto – według załącznika nr 2 do Formularza oferty, wraz z załączeniem dowodów, czy
zostały one wykonane lub są wykonywane należycie
2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować:
- 2 osobami z doświadczeniem w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, których zadaniem będzie realizacja
przedmiotu zamówienia, w tym jedną osobą specjalizującą się w części finansowo-ekonomicznej i jedną osobą

specjalizującą się w części ogólnej (z czego co najmniej 1 osoba posiada certyfikat specjalisty zarządzania
projektami Prince2Foundation), przy czym każda z nich wykonała przynajmniej 5 studiów wykonalności
w części w której się specjalizuje – według załącznika nr 3 do Formularza oferty.
Natomiast Wykonawca Virtuologic sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice na dzień składania ofert tj.
16.05.2016 r. nie dołączył do oferty żadnego z w/w dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
Ponadto Zamawiający zgodnie z punktem „X. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
I ELEMENTY” Formularza oferty określił jakie dokumenty i elementy ma zawierać oferta a mianowicie:
1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)
2.
Wykaz i zakres projektów przewidzianych do wykonania studium wykonalności oraz wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – według załącznika nr 1 do
Formularza oferty
3.
Wykaz wykonanych dokumentacji aplikacyjnych dla przedsięwzięć i projektów, które były lub są
realizowane dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą – według załącznika nr 2 do Formularza
oferty
4.
Poświadczenia należycie wykonanych usług z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
5.
Wykaz osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia – według załącznika nr 3 do Formularza
oferty
6.
Kserokopia certyfikatu specjalistycznego zarządzania projektami Prince2Foundation dla co najmniej 1 osoby
wskazanej w załączniku nr 3 do Formularza oferty.
Wykonawca Virtuologic sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice na dzień składania ofert tj. 16.05.2016r.
przedstawił jedynie załącznik nr 1 do Formularza oferty – „Wykaz i zakres projektów przewidzianych do
wykonania studium wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie projektów w ramach funduszy unijnych na
lata 2014- 2020”. W związku z powyższym, w dniu 18.05.2016r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do
uzupełnienia złożonej oferty o brakujące dokumenty. Wykonawca, pomimo wezwania nie złożył wymaganych
uzupełnień, na którą to czynność został wyznaczony termin do dnia 20.05.2016 r.
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu –
Zdroju, w § 22 ust.12 jasno precyzuje, iż warunkiem przystąpienia Wykonawcy do danego postępowania jest:
„a) zapoznanie się z Formularzem oferty oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”,
b) złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w Formularzu oferty lub zaproszeniu, o którym mowa w § 22
ust.6 niniejszego Regulaminu,
c) złożenie wszystkich wymaganych w Formularzu oferty dokumentów.”
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż oferta Wykonawcy Virtuologic sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085
Katowice, nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Formularzu oferty, co wiąże się
z odrzuceniem oferty jak na wstępie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

