
 

  

ZP.260.4.2022.AS                                                          Jastrzębie – Zdrój, dn. 27.09.2022 r. 

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w postępowaniu z dnia 09.08.2022r. na 

zadanie pn: „Świadczenie indywidualnej i grupowej pomocy 

psychologicznej dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju, 

w ramach projektu „Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2. Rozwój usług społecznych 

i zdrowotnych – RIT”. realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek 

Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Priorytetu IX- Włączenie Społeczne dla działania 

9.2 Dostęp  i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych                       

i zdrowotnych – RIT”. 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 

INFINITY- usługi szkoleniowe Monika Wnuk 

ul. Wielkopolska 1/43 

  44-335 Jastrzębie- Zdrój  

 
Oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości: 

Cyfrowo 18 480,00zł 

Słownie: osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 

Uzasadnienie wyboru: 

1) prawne: 

− art. 239 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”, 

− art. 263 ustawy Pzp: „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie”. 



 

  

2) uzasadnienie faktyczne: 

w prowadzonym postępowaniu Zamawiający w dniu 15.09.2022 r. dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez VITAL-MED. SP. Z O.O.; ul. Niepodległości 59; 37-200 

Przeworsk o czym Wykonawcy zostali poinformowaniu zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1) 

ustawy Pzp. W dniu 22.09.2022 r. ww. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od 

zawarcia umowy. Zamawiający działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp dokonał 

ponownego badania i oceny ofert, gdzie za najkorzystniejszą została wybrana oferta 

Wykonawcy INFINITY- usługi szkoleniowe Monika Wnuk; ul. Wielkopolska 1/43;  44-

335 Jastrzębie- Zdrój. Oferta Wykonawcy została złożona prawidłowo, jest ważna, jej treść 

jest zgodną z przepisami ustawy Pzp oraz warunkami zamówienia. Wykonawca potwierdził 

brak podstaw wykluczenia z postępowania. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 

zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w dokumentach zamówienia, tj. 85,40 pkt.  

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:  

Nr oferty Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 

miejscem 

wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty 

Łączna liczba 

punktów wg 

kryterium 

oceny 

Liczba 

punktów wg 

kryterium 

dodatkowe 

kompetencje 

osoby 

skierowanej 

do realizacji 

zamówienia 

Łączna 

liczba 

punktów 

wg 

kryterium 

oceny 

 

1. 

INFINITY- usługi szkoleniowe Monika 

Wnuk; ul. Wielkopolska 1/43;  44-335 

Jastrzębie- Zdrój 

45,40 40 85,40 

 

2. 

CE Lingua SP. Z O.O.; ul. Młyńska 9/1; 31-

469 Kraków 
52,97 0 52,97 

4. GRUPA CSW DELTA SP. ZO.O.; ul. 

Kopernika 17; 28-300 Jędrzejów 
60,00 10 70,00 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 253 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

odrzucone zostały oferty: 

oferta nr 3: Sylwia Zawadzka 

Działając na podstawie art. 308 ust 2 Ustawy PZP Zamawiający informuje, że zawarcie 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dniu przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
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