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Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty 

OR.2321.2.2022

Zamówienie Publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

1.  Nazwa oraz adres Zamawiaj  ącego:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Aleja 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-23-40-061
REGON: 590654486
tel.: (44) 732-31-64 
fax: (44) 732-31-64
adres strony internetowej: www.pcprpiotrkow.pl
adres e-mail: pcpr@powiat-piotrkowski.pl

2. Przedmiot zamówienia :
 Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych – korepetycji z języka polskiego, języka niemieckiego, języka

angielskiego i matematyki dla 53 dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych

typu rodzinnego z powiatu piotrkowskiego w ramach projektu   pn.  ,,W RODZINIE SIŁA 2”

3. Udzielenie zamówienia :

Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych.

4. Wartość      udzielanego zamówienia  

W postępowaniu na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych – korepetycji  z języka polskiego, języka

niemieckiego,  języka  angielskiego  i  matematyki  dla  53  dzieci  z  rodzin  zastępczych  i  placówek

opiekuńczo-  wychowawczych  typu  rodzinnego  z  powiatu  piotrkowskiego w ramach  projektu



pn. ,,W RODZINIE SIŁA 2” ogłoszonego w BZP pod nr 2022/BZP 00090533/01  z dnia 18.03.2022 r.

do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2022  r. do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty:

-  Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA  organ prowadzący UNIFUND

Sp. z o.o. ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków,

- Centrum Języków Obcych “COGITO” Olga Łopusiewicz – Łukaszewska

ul. Jasna 37, 97-300 Piotrków Trybunalski,

-Ośrodek Nauczania Języków Obców “Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 15-002 Białystok ul.

Sienkiewicza 49

 Przed otwarciem ofert, Zamawiajacy działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy Pzp, zamieścił na

stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na

realizację zamówienia tj. 302.400,00 zł brutto

5.Zestawienie złożonych ofert:

Lp. Nazwa  i adres 
Wykonawcy

Cena netto/ brutto za 1 h 
zegarową zajęć

Punktacja łączna 
punktacja

Język polski Język 
angielski

Język 
niemiecki

Matematyka 

1. Niepubliczna Placówka 

Wychowania 

Pozaszkolnego CE 

LINGUA  organ 

prowadzący UNIFUND  

Sp. z o.o. ul. Młyńska 9/1, 

31-469 Kraków

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł Liczba punktów – LP 

LP=A+B+C

A. Kryterium Cena – waga 60%

A=299.376,00/302.400,00x100x60% = 59 pkt

B- Liczba osób prowadzących zajęcia 
wyrównujące 4 nauczycieli waga 20%

4 nauczycieli = 100 pkt x 20%=20 pkt

C=Aspekty społeczne  waga 10%=0 pkt

 79 punktów

Realizacja przedmiotu zamówienia
razem brutto: 302.400,00 zł

Centrum Języków 
Obcych”COGITO’’ Olga 
Łopusiewicz - 
Łukaszewska ul. Jasna 37,

97-300 Piotrków 
Trybunalski

99,00 zł 99 zł 99 zł 99 zł Liczba punktów – LP 

LP=A+B+C

A. Kryterium Cena – waga 60%

100 punktów

Realizacja przedmiotu zamówienia
razem brutto: 299.376,00 zł



A=299.376,00/299.376,00x100x60% = 60 pkt

B- Liczba osób prowadzących zajęcia 
wyrównujące 5 nauczycieli waga 30%

5 nauczycieli = 100 pkt x 30%=30 pkt

C=Aspekty społeczne  waga 10%=10 pkt

6. Odrzucono ofertę:

 Ośrodek Nauczania  Języków Obców “Języki  Świata”  Katarzyna  Anna Rokicka  15-002 Białystok

ul. Sienkiewicza 49

Uzasadnienie prawne

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) tj.: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej

treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

                                                       Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający jako jedno

z trzech kryteriów pozacenowych wskazał aspekty społeczne. W formularzu ofertowym Wykonawca

nie  dokonał  wyboru  pomiędzy  „zobowiązujemy/nie  zobowiązujemy  się  do  zatrudnienia  osoby

bezrobotnej w ramach realizacji zamówienia”.

Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega zatem na niezgodności zobowiązania, które

Wykonawca  wyraża  w  swojej  ofercie  i  przez  jej  złożenie  na  siebie  przyjmuje,  z  zakresem

zobowiązania, które Zamawiający opisał w SWZ i którego przyjęcia oczekuje.

W przedstawionym stanie faktycznym, wskazanie zobowiązania stanowi natomiast kryterium oceny

ofert, które nie podlega uzupełnieniu.

W takiej  sytuacji,  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  wskazał  czy  zobowiązuje/nie  zobowiązuje  się  do

zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach realizacji zamówienia , pomimo istnienia takiego wymogu,

przewidzianego  przez  Zamawiającego,  należy  odrzucić,  jako  nieodpowiadającą  treści  SWZ  na

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p.



W ustalonym stanie faktycznym oferta Wykonawcy jest niekompletna z ww. przyczyn dlatego podlega

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia

zawartymi w SWZ.

7.   Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano :  
Centrum Języków Obcych “COGITO” Olga Łopusiewicz – Łukaszewska

ul. Jasna 37, 97-300 Piotrków Trybunalski

8  . Termin podpisania umowy:   04.04.2022 r.

Uwagi członków komisji z otwarcia ofert (złożone oferty po terminie):brak

Paweł Giler

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim


