
Krosno, 27.01.2011 r.

Nr sprawy: ZSP2.I-0718/2/VI/2/2010

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY

I WYBORZE OFERTY 

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kursów 
zawodowych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w Krośnie 
w  ramach  projektu  pn.  „Nowe  kwalifikacje  -  lepsze  perspektywy  na  rynku  pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Zamawiający – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara 
działając  na  podstawie  art.  92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych  (tj. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że na posiedzeniu komisji 
przetargowej  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  
na zorganizowanie i przeprowadzenie  kursów zawodowych dla uczniów i uczennic Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w Krośnie w ramach projektu pn.  „Nowe kwalifikacje -  
lepsze  perspektywy  na  rynku pracy” współfinansowanego ze  środków Unii  Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
1. unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu dot. części III – kurs 

barmański dokonanego w dniu 14 grudnia 2010 r. ,
2. dokonuje:

- powtórzenia czynności oceny spełniania warunków udziału oraz badania i oceny ofert 
w stosunku do wszystkich wykonawców, którzy nie zostali skutecznie wykluczeni lub, 
których oferty nie zostały skutecznie odrzucone,
-  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  wybiera  ofertę  nr  4  –  Ośrodek 
Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, ul. Piłsudskiego 14, 38 – 400 Krosno.

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Zamawiający  na  posiedzeniu  komisji  przetargowej  po  dokonaniu  oceny  i  wyborze 
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w dniu 14.12.2010 r. unieważnia w/w wybór z uwagi 
na  występujące  okoliczności  mające  uzasadniony  wpływ  na  udzielenie  zamówienia 
publicznego.  Najkorzystniejsza  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  zostaje  odrzucona  
na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  prawo  zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.). Przesłanką odrzucenia oferty jest 
brak występowania po stronie Wykonawcy niezależnego zdolności prawnej tj. zdolności do 
bycia  podmiotem praw i obowiązków. W takim przypadku istnieje tylko jeden podmiot – 
określona jednostka organizacyjna. Powyższe wyklucza możliwość uznania, iż w przypadku 
udzielenia  zamówienia  publicznego  przez  jednostkę  organizacyjną  innej  jednostce 
organizacyjnej  podległej  temu  samemu  organowi  prowadzącemu  mamy  do  czynienia  z 
zamówieniem publicznym w rozumieniu art.  2 pkt. 13 ustawy PZP. W wyniku zaistnienia 
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takiej  sytuacji  prawnej  Zamawiający  unieważnia  czynność  wyboru  oferty  oraz  dokonuje 
powtórzenia czynności oceny  i wyboru ofert.

Zamawiający powtórzył, na posiedzeniu komisji przetargowej  w dniu 27.01.2011 r.  
czynność badania ofert. Oferta Wykonawcy: Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Krośnie ul. Piłsudskiego14, 38-400 Krosno złożona przez ww. instytucję, spełniła wymogi 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu.  Wybrana oferta  jest ofertą z najniższą ceną,  spośród 
wszystkich  złożonych  ofert.  Przedmiotowa  oferta  uzyskała  400 pkt  zgodnie  z   kryteriami 
określonymi w SIWZ.

Lista  wykonawców,  którzy  złożyli  w  przedmiotowym  postępowaniu  oferty  wraz  ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację

Numer 

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy

Punktowa wartość kryterium

Łączna 
liczba 

punktów

Cena Materiały 
dyd
akt
ycz
ne/s
prz
ęt

Zaświadczenie 
MEN i 

certyfikat 

w języku 
polskim i 
angielski

m

2.
Krakowska Szkoła Restauratorów 

Szymon Kohut
Ul. Kobierzyńska 101/18

38-348 Kraków

200 80 80 360

4. Ośrodek Szkoleniowy Cechu 
Rzemiosł Różnych
Ul. Piłsudskiego 14

38-400 Krosno

260 80 80 400

Od  niniejszej  decyzji  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  z  dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki Ochrony Prawnej

Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta w terminie określonym w art. 92 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. PZP.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.

Otrzymują:

1. Krakowska Szkoła Restauratorów Szymon Kohut, ul. Kobierzyńska 101/18, 38-348 Kraków,
2. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno,
3. Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno,
4.  a/a (tablica ogłoszeń, strona internetowa).
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