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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                                                                        Milanówek, dnia  13.01.2012 r. 

 
TOM.271.44.2011 
                                                                                               

 
                                 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/25/O/11 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na 
podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Usługę edukacyjną w 

ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie 
Milanówek” 

 

ZAWIADOMIENIE 
                                o unieważnieniu postępowania  
 
 
działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję o wyniku 
postępowania.  
 
W postępowaniu udział wzięły 3 firmy: 
 
Oferta nr 1 firmy: 

Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Sp.j. 
Al. KEN 103/65 
02-777 Warszawa 

 
Oferta nr 2 firmy: 

MILENIUM Jadwiga Paczkowska 
ul. Towarowa 5 
96-500 Sochaczew 

 
Oferta nr 3 firmy: 

Szkoła Języków Monika Karkosik.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Niepubliczna 
ul. Raszyńska 30 
05-816 Michałowice 

 
 
Zamawiający dokonał oceny oferty na podstawie kryteriów podanych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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Wykluczono z postępowania: 
 
Wykonawcę MILENIUM Jadwiga Paczkowska art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych . 
Zamawiający wezwał firmę Milenium Jadwigę Paczkowską do uzupełnienia dokumentów w 
złożonej ofercie. Wezwanie dotyczyło podstawy do dysponowania częścią osób wymienioną w 
„Wykazie personelu” skierowaną do realizacji przedmiotowego zamówienia,  jak również braku 
pisemnego zobowiązania pozostałych osób wymienionych w tym dokumencie do współpracy z 
Wykonawcą w czasie realizacji powyższego zamówienia, gdyż jako podstawa do dysponowania 
została podana umowa cywilnoprawna. Jednocześnie mimo wymogu Zamawiającego, 
Wykonawca nie podał stopnia awansu zawodowego dla wszystkich wskazanych w wykazie 
osób. 

Do dnia wskazanego przez Zamawiającego jako termin na uzupełnienie powyższych 
dokumentów Wykonawca nie uzupełnił ich.  

W związku z powyższym Wykonawca firma MILENIUM Jadwiga Paczkowska została 
wykluczona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 
wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”. 
 
Wykonawcę Szkołę Języków Monika Karkosik Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Niepubliczna art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający wezwał Szkołę Języków Monika Karkosik do uzupełnienia dokumentów w 
złożonej ofercie. Wezwanie dotyczyło: 

1. Podania podstawy dysponowania wskazanymi w „Wykazie personelu”  6 osobami 
skierowanymi do realizacji zamówienia, gdyż z przedstawionego dokumentu nie 
wynikało w jasny sposób czy zawarte umowy są na podstawie Kodeksu pracy czy są to 
umowy cywilnoprawne; 

2. Wykonawca nie dołączył również dla 9 wskazanych osób zobowiązania do współpracy z 
Wykonawcą w czasie realizacji powyższego zamówienia; 

3. Dla 6 osób nie został podany stopień awansu zawodowego; 
4. Wyjaśnienia posiadania  przez 3 osoby wskazane w „Wykazie personelu” kwalifikacji 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku 
(Dz. U. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
do prowadzenia podanych w wykazie zajęć; 

5. Złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące  przed upływem terminu składania ofert; 

6. Złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu 
składania ofert 

Ponadto Wykonawca zobowiązany był do złożenia wyjaśnień, gdyż podał w „Wykazie 
personelu” rozbieżne informacje dotyczące jednej osoby. Osoba ta wymieniona została  
w wykazie dwukrotnie i za każdym razem kwalifikacje i staż pracy były odmienne. 
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Wykonawca złożył w wymaganym terminie dokumenty:  
1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 

potwierdzające niezaleganie z opłaceniem wymaganych składek. 
2. Pisemne wyjaśnienie dotyczące skierowanych osób do realizacji zamówienia,  

w którym wymienił część osób biorących udział w realizacji umowy, niektóre osoby 
podane w ofercie zastąpił nowymi osobami, innym zmienił części zakresu 
wykonywania zamówienia. Z załączonego pisma nie wynika w jasny i czytelny 
sposób, które osoby będą wykonywały daną część zamówienia. 

3. Brakujące oświadczenia osób do współpracy z Wykonawcą w czasie realizacji 
powyższego zamówienia. Wykonawca załączył oświadczenia przygotowane przez 
siebie. Część z nich została niepoprawnie wypełniona przez osoby skierowane do 
realizacji. W niektórych podawane są informacje dotyczące doświadczenia, a nie 
kwalifikacji, w innych tylko część, jaką dana osoba będzie wykonywała.  
Na oryginalnych dokumentach oraz na kopiach niektórych oświadczeń 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem widoczne są ręcznie dopisane  
i poprawiane informacje oraz dokonane są skreślenia. Zmiany te nie zostały 
zaparafowane i datowane przez Wykonawcę zgodnie z punktem 11.13 SIWZ 

„Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę”. Dokumenty zawierające ww. błędy są 
wykluczone z oceny w związku z czym uważa się dokumentację za niekompletną. 
 

Uchybienia wynikające z pisma i dołączonych oświadczeń: 
 

a) W Wykazie Personelu w pozycji 5 dokonano zamiany osoby. Wprowadzając  ją 
zgodnie z wyjaśnieniami, Zamawiający odczytuje, że nowa osoba ma być przypisana 
do 1 części zamówienia, co jest niezgodne z oświadczeniem, w którym podano części 
2, 6,11 i niższy niż w tabeli staż pracy (25 lat).  

 
b) Do dokumentów zostało dołączone oświadczenie osoby, która podpisała  

z Wykonawcą umowę Nr 405. Nie może być ono wzięte pod uwagę przy ocenie, 
ponieważ zawiera skreślenia, które nie zostały zaparafowane i datowane zgodnie  
z punktem 11.13 SIWZ. W oświadczeniu także brakuje kwalifikacji osoby 
prowadzącej zajęcia. 
 

c) Do dokumentów zostało dołączone oświadczenie osoby, która podpisała  
z Wykonawcą umowę Nr 401. Nie może być ono wzięte pod uwagę przy ocenie, 
ponieważ zawiera skreślenia, które nie zostały zaparafowane i datowane zgodnie  
z punktem 11.13 SIWZ.  

 
d) Do dokumentów zostało dołączone oświadczenie osoby, która podpisała  

z Wykonawcą umowę Nr 403-R. Nie może być ono wzięte pod uwagę przy ocenie, 
ponieważ zawiera skreślenia, które nie zostały zaparafowane i datowane zgodnie  
z punktem 11.13 SIWZ.  

 
e) Oświadczenie osoby podpisującej z Wykonawcą umowę Nr 400 nie zawiera 

kwalifikacji tej osoby oraz widoczne jest korektorowanie tekstu, które nie zostało 
zaparafowane i datowane zgodnie z punktem 11.13 SIWZ. 

 
f) Oświadczenie osoby podpisującej z Wykonawcą umowę Nr 407 nie zawiera 

kwalifikacji tej osoby. 
 

g) Oświadczenie osoby podpisującej z Wykonawcą umowę Nr 404 nie zawiera 
kwalifikacji tej osoby. 
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h) Na niżej wymienionych oświadczeniach potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
zostały naniesione niedopuszczalne zmiany i uzupełnienia. 
- Oświadczenie osoby, która podpisała z Wykonawcą umowę nr 412  
- Oświadczenie osoby, która podpisała z Wykonawcą umowę nr 411 

 
i) W wyjaśnieniach dotyczących części 13 występują sprzeczności. Zamawiający nie 

jest w stanie zidentyfikować czy będą część prowadzić 3 czy 2 osoby.  
  

4. Nowy „Wykaz personelu” nie spełnia wymagań Zamawiającego. W przypadku 
przypisania osobie innej niż zakładanej pierwotnie części zamówienia Wykonawca 
powinien od nowa podać ją w wykazie personelu uzupełniając wszystkie dane. 
Ponadto wykaz zawiera ręcznie naniesione poprawki, które nie zostały zaparafowane 
zgodnie z punktem 11.13 SIWZ. W związku z tym dokument ten nie jest brany pod 
uwagę przy ocenie. 
 

Po wskazanym terminie na uzupełnienie Wykonawca dostarczył jeszcze jeden dokument 
dotyczący osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Powyższy dokument nie może być 

badany przez Zamawiającego, gdyż nie jest on dokumentem Wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu ani osoby wskazanej przez Wykonawcę.  
 
 

Odrzucono z postępowania: 
 
ofertę nr 2 Wykonawcy MILENIUM Jadwiga Paczkowska 
na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą”. 
  

ofertę nr 3 Wykonawcy Szkołę Języków Monika Karkosik Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Niepubliczna na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”. 
 

 
 

Oferta  nr 1 Wykonawcy  Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak Sp.j. 
spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Numer 

oferty 

Liczba pkt. w kryterium cena Razem pkt. 

1 100,00 pkt.  100,00 pkt.  

2 odrzucona odrzucona 

3 odrzucona odrzucona 

 

 
 
Burmistrz Miasta Milanówka decyzją z dnia 12.01.2012 roku unieważnił postępowanie 
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) 
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Uzasadnienie: 
 
 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę niższą od oferowanej przez 
Wykonawcę, który spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Wobec posiadania ograniczonych środków finansowych na realizację zamówienia 
i brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych i  w związku z zaistniałą sytuacją, 
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”   
Burmistrz Miasta Milanówka unieważnił postępowanie. 

 
 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach 
prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 
 
 
 
 

                                 Burmistrz Miasta Milanówka 
                                   -/- 

                           Jerzy Wysocki 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Nr 0051/18/12 od 13.01.2012 roku do 27.01.2012. roku (14 dni) 
 


