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Wykonawcy wszyscy

 Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w   
zakresie części I zamówienia

 Powtórzenie czynności z badania ofert  
 Unieważnienie postepowania w zakresie części I zamówienia  

 Zamawiający unieważnia  czynność z wyboru najkorzystniejszej  oferty
dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych
upublicznione  dnia18.06.2021  r.  na  stronie  zamawiającego:
http://mops.strumien.pl  /   oraz przesłane do Wykonawców w sposób: e-mail w
dniu  18.06.2021  r.  Zamawiający  informuje,  iż  jego  czynności  są  obarczone
wadą. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części
I zamówienia, po błędnym uznaniu, iż oferta złożona przez P. Anna Kubik, ul.
Knajska  27,  43-424  Drogomyśl  jest  najkorzystniejsza.  Zamawiający  błędnie
obliczył łaczną sumę punktów w ofercie złożonej przez P. A. Kubik oraz przez
firmę  Nanny  Express,  która  nie  została  najwyżej  oceniona.  W  związku  z
powyższym  Zamawiający  unieważnia  czynność  z  wyboru  najkorzystniejszej
oferty  w  zakresie  części  I  zamówienia.  Zamawiający  zobligowany  jest   na
podstawie  art.17  ust.2  ustawy  Pzp  do  udzielenia  zamówienia  Wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy a także na podstawie art. 16 ust.1-3
ustawy  Pzp  zobligowany  jest  do  przeprowadzenia  postepowania  w  sposób
przejrzysty,  proporcjonalny  i  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji
oraz równe traktowanie wykonawców.

 W związku z powyższym należy unieważnić  czynność z wyboru oferty i
powtórzyć czynność z badania ofert.

 W  związku  z  faktem  ,iż  firma  Nanny  Express  posiada  najwyższą  liczbę
punktów  zgodnie  z  kryteriami,  to  Zamawiający  nie  może  wezwać  jej  do
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, gdyż cena zaoferowana
przez tę firmę znacznie przewyższa budżet  jaki  przeznaczył  Zamawiający na
realizację usług na tę część zamówienia. Zamawiający  nie posiada środków na
zwiększenie tej kwoty.

http://mops.strumien.pl/


Ocena punktowa złożonych ofert na część I zamówienia:

l.p Nazwa 
Wykonawc
y

Część 
zamówienia

Kryterium  cena
-waga 60 %

Kryterium :  
doświadczenie 
waga 35 %

Kryterium: 
aspekt 
społeczny- 
zatrudnienie
osoby 
bezrobotnej-
waga 5%

    Suma

1 Anna 
Kubik, ul. 
Knajska 27, 
43-424 
Drogomyśl 

I 71680 zł( 60 %)  Powyżej 101 
h(35%)

 Brak  
Zatrudnienia
osoby 
bezrobotna 
(0%)

95%

2 Nanny 
Express Sp. 
z o.o., Al. 
Wincentego
Witosa 
31/105

I 75520  zł 
(56,95 %)

 Powyżej 101 
h(35%)

 Zatrudni 
osobę 
bezrobotna 
(5%)

96,95%

 Unieważnienie postepowania w zakresie części I zamówienia  

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt.3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)
unieważnia postępowania w zakresie części I , gdyż oferta z najniższą ceną
przewyższa  kwotę  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia w zakresie ww. części.


