Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do wszystkich Wykonawców
Ogłoszenie w BZP nr 263777-2010

Nr sprawy MOPS.IV.340/Z/39/10

Nowy Sącz , dnia 18 październik 2010r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33-330 Nowy Sącz – ul. śywiecka 13 tel. (0-18) 444-36-23
e-mail: mops.nowysacz.pl
województwo małopolskie – powiat Nowy Sącz
informuje, iŜ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wykonanie usług
prawniczych w zakresie doradztwa - pomocy prawnej w ramach projektu systemowego
„Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowanego w ramach Działania 7.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2010-2012, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w części Partnera II – Zespół Świetlic Środowiskowych w
Nowym Sączu zwanych dalej „Usługi prawnicze dla ZŚS ”.
Kod CPV : 79100000-5 usługi prawnicze
79111000-5 usługi doradztwa prawnego
w trybie : przetargu nieograniczonego
ZłoŜone zostały 3 oferty. Odrzucono 1 ofertę .

Cena brutto
a) oferta najtańsza : 18.700,00 złotych brutto
b) oferta najdroŜsza 114.070,00 złotych brutto
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Ocena ofert
Zamawiający wskazuje poniŜej wykaz, w którym znajdują się nazwy (firmy), siedziby i
adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złoŜonych ofert zawierającym łączną punktację przyznaną ofertom z uwzględnieniem
kryterium cena 100%.
Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Kwota oferty
brutto w złotych

Ilość
uzyskanych
punktów
CENA 100%

Nr 1

ul. Pijarska 20/2
33-300 Nowy Sącz

Kancelaria
Adwokacka
Magdalena Gajewska

86,28
15.646,50
+ 6.026,80
21.673,30

Adwokat
Nr 2

Kancelaria Radców
Prawnych Kawczyński

ul. Kaszubska 53/4,
70-091 Szczecin

82.350,00
+ 31.720,00
114.070,00

16,39

ul. Kościuszki 9/38
41-902 Bytom

13.500,00
+ 5.200,00
= 18.700,00

100,00

Korytkowska Partyka
Spółka partnerska
Nr 3

Kancelaria Radcy
Prawnego Artur
Kosiński

W myśl art.87 ust.2 zamawiający poprawił w tekście wszystkich ofert oczywistą omyłkę
rachunkową w obliczeniu ryczałtowej ceny łącznej , polegającą na zsumowaniu ceny
zadania nr 1 i ceny zadania nr 2 .Niniejszym zawiadamiam o tym wszystkich wykonawców,
którzy złoŜyli oferty.
Uzasadnienie :
Nazwa
wykonawcy
Oferta NR 1
Kancelaria
Adwokacka
Magdalena
Gajewska
Adwokat

Adres
wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

ul. Pijarska 20/2
Po badaniu oferty i ocenie oferty stwierdzono, Ŝe oferta
33-300 Nowy Sącz ta otrzymała 86,28 pkt.
Zamawiający Ŝądał w SIWZ w rozdz. V pkt.1 ust.1)
złoŜenia „oświadczenie – uprawnienia” ,Ŝe Wykonawca
posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy
prawnego stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.2010 nr 10 poz. 65 z
późn. zmianami) oraz posiada aktualny wpis na listę
radców prawnych prowadzoną przez odpowiednią
Okręgową Izbę Radców Prawnych.. Wykonawca
zobowiązany był do dostarczenia ww. oświadczenia –
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Oferta NR 2
Kancelaria
Radców

ul. Kaszubska
53/4,
70-091 Szczecin

Prawnych
Kawczyński
Korytkowska

uprawnienia; załącznik nr 1 do SIWZ. Pomimo ,Ŝe
uprawnienia adwokatów pokrywają się z uprawnieniami
radców prawnych , a nawet są szersze MOPS na etapie
pisania projektu systemowego ”Twoja AKTYWNOŚĆ
szansą na sukces” załoŜył w zakresie obsługi prawnej
zatrudnienie radcy prawnego .Aplikując o środki unijne
składając wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie (instytucja pośrednicząca II
stopnia) wpisał w poz.98 harmonogramu projektu
zatrudnienie radcy prawnego. Wniosek z takim zapisem
został zaakceptowany do realizacji. KaŜda zmiana w
realizacji projektu skutkuje koniecznością zwrotu
niesłusznie wydatkowanych
środków tzw. wydatki
niekwalifikowane. Tak więc nie jest moŜliwe
zatrudnienie adwokata , gdyŜ dla potrzeb projektu jest to
odrębny zawód , inna korporacja – Okręgowa Rada
Adwokacka .W związku z powyŜszym w oparciu o art.89
ust.1 pkt.2) oferta zostaje odrzucona- jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Ponadto cena złoŜonej oferty przewyŜsza
kwotę, jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć na
sfinansowanie
przedmiotowego
zamówienia.
zamawiający nie dysponuje takimi środkami.
Po badaniu oferty i ocenie oferty najkorzystniejszej
stwierdzono, Ŝe oferta ta otrzymała 16,39 pkt.
PoniewaŜ cena złoŜonej oferty przewyŜsza kwotę, jaką
Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia, Oferta spełniała warunki
zamówienia, ale cena złoŜonej oferty przewyŜsza kwotę,
jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia. Oferta jest poza
zasięgiem finansowym zamawiającego.

Partyka Spółka
partnerska

Oferta NR 3
Kancelaria Radcy
Prawnego Artur
Kosiński

ul. Kościuszki
9/38
41-902 Bytom

Po badaniu oferty i ocenie oferty najkorzystniejszej
stwierdzono, Ŝe oferta ta otrzymała 100,00 pkt.
Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących
dokumentów:
a)
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.. W odpowiedzi na
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wezwanie Wykonawca przesłał zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego , w którym stwierdzono ,Ŝe na dzień
24.09.2010r. nie ujawniono zaległości podatkowych .
Oferta spełniła warunki zamówienia .

Wybrano ofertę
Nazwa Wykonawcy : Kancelaria Radcy Prawnego Artur Kosiński ,
Adres Wykonawcy : ul. Kościuszki 9/38 ; 41-902 Bytom
Cena wybranej oferty brutto 18.700,00 złotych.
(słownie :osiemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
Uzasadnienie wyboru : Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny
100% .Oferta najtańsza , uzyskała 100 punktów. Wykonawca spełnia wszystkie wymogi
Zamawiającego.

Wywieszono – wysłano wykonawcom : 18.10.2010rok.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji przysługują Państwu środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem
VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie
do udziału w następnych.

DYREKTOR
/ -/
JÓZEF MARKIEWICZ

Otrzymują:
1)
2)
3)
4)
5)

wykonawcy wszyscy
Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
tablica ogłoszeń
strona urzędu miasta i MOPS
a/a
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