
Przyłęk, 02.04.2014 r. 
GBO.271.01.2014 
 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 
Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) 
zawiadamia , że w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Ośrodek Nauczania 
Języków Obcych „Języki świata” Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok, 
którego oferta została w dniu 20 lutego 2014 r. uznana za najkorzystniejszą w wyniku postępowania 
przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację części nr 7 
zamówienia pn. Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu 
POKL.9.1.2 pod nazwą: „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans 
edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  
 Na podstawie art. 94 ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) wybrana została oferta firmy: 
 
LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz Jaskulski 
ul. Mrozowskiego 7/1 
27-200 Starachowice 
Cena oferty: 2.475,50 zł (brutto) 

Uzasadnienie wyboru: w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez wykonawcę, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dokonano wyboru kolejnej oferty 
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny. 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

Nazwa i adres Wykonawcy punktacja 
Pawlukowski Antoni 
Zamość Stary 44 
26-704 Przyłęk 

 
97,80 

OŚRODEK NAUCZANIA J ĘZYKÓW OBCYCH 
”J ęzyki Świata” 
Katarzyna Anna Kowalczuk 
ul. Sienkiewicza 49 
15-002 Białystok 

 
100,00 

 
Wykonawca uchylił się od 

podpisania umowy 
LINGUA Nauczanie Języków Obcych, Mariusz 
Jaskulski 
ul. Mrozowskiego 7/1 
27-200 Starachowice 

 
98,80 

OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o. 
ul. Modli ńska 1 
15-066 Białystok 

 
---- 

 

Wykluczeni wykonawcy 

 Na podstawie art.92ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) Zamawiający zawiadamia 
również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców: 

I.  OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok 
Uzasadnienie faktyczne: 



Zamawiający w dniu 10.02.2014 r. zgodnie z art.26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) wezwał 
Wykonawcę, który złożył ofertę w postępowaniu o uzupełnienie oferty o następujące dokumenty:  

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami 

Zamawiający wyznaczył termin na przesłanie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, jednak w wyznaczonym terminie Zamawiający 
nie otrzymał wymaganych dokumentów. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Oferty odrzucone 

I.  Oferta  złożona przez  OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 
Białystok  

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. 
poz.907 z poźn. zmianami) ze względu na brak dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona 
przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowy z wybranymi wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 
14.04.2014r.)  w siedzibie Urzędu Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

 – art.94 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity 
Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) dział VI 
„Środki ochrony prawnej” 

 

 


