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Do wszystkich Wykonawców
nr post.: FN.26.1 .2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamowięnia publicznego
nr 595804_N-2020 wtrybie art. 138o ust.2-4 Prawa zarnówieipublicznych
na przęprow adzenie usług indywidualnej terapii lo gopedycznej

oraz indywidualnej terapii pedago gicznej

ZAWIADOMIENIE
o odrzuceniu oferty

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, działając zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń publicznych(Dz.IJ. z20I9 r.poz.1843 ze zm.), dalejPZP,
za:wrudamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy:
1) Cęntrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGo, 68_200
Żary, ul. Sródmiej ska 4a,

w
i
2)

postępowaniu

o

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzenie usług
ioraz indywidualnej terapii pedagogicznej

oraz

ośrodkaNauczania Języków obcych ,,Języki Świata'' Kataruyna Anna Rokicka, 15002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49,
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzenie usług
indywidualnej terapii logopedycznej oraz indywidualnej terapii pedagogicznej

w

oferty wyżej wskazanych Wykonawców zostały odrzucone na mocy art. 89 ust.
zamówień publicznych oraz pkt. V ustęp 3 _ 5 SIWZ.

Uzasadnienie

1

pkt 2Prawa

Zgodnie z art . 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowienpublicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm'), Zamawiający odrzuca oferlę jeślijej treŚć nie odpowiada
treścispecyfikacji istotnych warunków zamówięnia, z zastrzeŻenięm art, 87 ust. 2 pkt 3. W
myślpkt' V ustęp 3 _ 5 SIWZ:

1) Zamawiający wymaga aby osoba uczestntcząca w realizacji zamowienia wskazana
przez Wykonawcę, który prowadzi dziaŁalnośc gospodarczą, była przez niego

zatrudniona na podstawie umowy o pracę' Czas zatrudnienia musi obejmować co
najmniej okręs realtzacji zamówienia tj. okres od dnia zŁoŻenia oferty do dnia 30
czerwca2022 r. ",
2) ',Brak wykazanla przez Wykonawcę spełnienia powyzszych warunków skutkuje
odrzuceniem oferty, bezjej badania t oceny" oraz
3) .,Jedna osoba wskazana przez Wykonawcę nie moze jednoczeŚnie realizowac zamowrcn
w I i II częścizamówieni a zał.Nr 2".
Wykonawca Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGo, 68200 Zary, ul. Sródmiejska 4a, został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów, a
mianowicie pkt. V ustęp 3 i 4 SIWZ oruz nię przedstawił dokumentacji potwierdzającej
wykształcenie i doświadczenie osób wskazanych do rcalizacji zadania' W zakreślonym pruez
Zamaw taj ące go terminie Wykonawc a nie pr zedłoŻyłoczekiwanych dokumentów.
Wykonawca oŚrodek Nauczania Języków obcych ,,Języki Świata'' KatarzynaArrrra Rokicka,
15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 nię był wzywany do uzupełnienia brakujących
dokumęntów, gdyŻ nie spełniał pkt V ustęp 3 _ 5 SIWZ oraznie przedstawił dokumentów
potwierdzających wykształcenie i doŚwiadczenie osoby wskazanej do realizacji zadań.
Mając na uwadze powyzsze przepisy należało odrzuciÓ ofertę:
1) Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGo, 68-200
Zary, u\. Śródmiejska 4a., gdyŻ Wykonawca nie spełnił wymogów okreŚlonych pkt" V
ust. 3 i 4 SIWZ; Wykonawca nie przesłał informacji potwierdząącychwykształcenie i
zatrudnienię osób wymienionych w ofercie jako realizujących zadanie;
2) ośrodekNauczania Języków obcych ,,Językt Świata'' Kataruyna Anna Rokicka, 15002 Białystok, ul' SieŃiewicza 49, gdyŻ Wykonawca nie spełniłwymogów
określonych pkt. V ust. 3-5 SIWZ; Wykonawca nie przesŁał informacji
potwierdzających wykształcente i zatrudnienie osób wymienionych w ofercie jako
realizuj ących zadanię'
W związku zpovvyŻszym postanowiono jak w sentencji.

