Warszawa, dnia 18 listopada 2021 r.

Wykonawcy
Dotyczy: Opracowanie 517 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych
właściwych dla szkolnictwa wyższego. Znak sprawy: IBE/34/2021

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
w poszczególnych częściach
Szanowni Państwo,
I.
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
ze zm.) Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa pzp) Zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu, oferty złożyli następujący Wykonawcy – przy czym,
zgodnie z zapisami SWZ, każda z ofert stanowi odrębną część:

2
3
4
5

6

POLITECHNIKA
RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA
UNIWERSYTET
GDAŃSKI
PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA W
TARNOWIE
STAROPOLSKA
SZKOŁA WYŻSZA W
KIELCACH1
WYŻSZA SZKOŁA
TURYSTYKI I
EKOLOGII W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ2
UNIWERSYTET JANA
KOCHANOWSKIEGO W
KIELCACH

adres

Liczba
opisów

Cena brutto
za 1 opis

Suma
brutto

Al. Powstańców
Warszawy 12
35-959 Rzeszów

78

1 445,00 112 710,00

Ul. Bażyńskiego 8,
80-309 Gdańsk
Ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

53

1 470,00

77 910,00

51

1 380,00

70 380,00

20

1400

28 000,00

ul. Ponurego
Piwnika 49,
25-666 Kielce
Ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha
Beskidzka
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

1

Oferta (plik w formacie .doc) nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2

Oferta (jeden plik w formacie .pdf nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1

1

Nazwa (firma) wykonawcy

Strona

Numer
oferty

II.

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez:
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Oferta (plik w formacie .doc) nie została podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Tym samym należy stwierdzić że oferta jest nieważna.

Zgodnie z zapisami par. 12. 1 SWZ:
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach wskazanych w §9 ust. 13, z
zastrzeżeniem formatów o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych. O ile inaczej nie postanowiono, w/w dokumenty winny być
podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Podpisanie tych podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym jest nieskuteczne
Ustawa pzp w art. 226 ust. 1 pkt. 3 i 6 nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli:
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200
Sucha Beskidzka
Uzasadnienie faktyczne i prawne
a)

Oferta (plik w formacie .pdf) nie została podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Tym samym należy stwierdzić że oferta jest nieważna.
Zgodnie z zapisami par. 12. 1 SWZ:
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach wskazanych w §9 ust. 13, z
zastrzeżeniem formatów o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych. O ile inaczej nie postanowiono, w/w dokumenty winny być
podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Podpisanie tych podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym jest nieskuteczne
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Ustawa pzp w art. 226 ust. 1 pkt. 3 i 6 nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli:
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

III.

Pozostali w postępowaniu Wykonawcy otrzymali następującą liczbę punktów
w ustalonych kryteriach (kryterium I - Cena brutto za 1 opis- 100%),

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena za jeden opis

Ranking

1

Politechnika Rzeszowska
im.Ignacego Łukasiewicza

1 445,00

III

2

Uniwersytet Gdański

1 470,00

IV

3

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Tarnowie

1 380,00

I

6

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

1400,00

II

IV.

Z racji tego, iż liczba opisów, na które złożono oferty tj. 202 jest o ponad połowę niższa
niż maksymalny zakres zamówienia (517 opisów), zgodnie z zapisami par. 16 ust. 4
SWZ, Zamawiający udzieli zamówienia wszystkim Wykonawcom, których oferty nie
podlegają odrzuceniu, wskazanych w powyższym rankingu.

V.

Zamawiający informuje, iż za najkorzystniejsze w odniesieniu do poszczególnych
wydzielonych części zostały uznane oferty:
1) Część I obejmująca 51 opisów – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, z ceną za jeden opis - 1 380,00 zł, –
w sumie 70 380,00 zł.
2) Część II obejmująca 20 opisów – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, z ceną za jeden opis - 1 400,00 zł –
w sumie 28 000,00 zł.
3) Część III obejmująca 78 opisów – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, z ceną za jeden opis - 1 445,00 zł –
w sumie 112 710,00 zł.
4) Część IV obejmująca 53 opisów - Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309
Gdańsk, z ceną za jeden opis – 1 470,00 zł – w sumie 77 910,00 zł.
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VII.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą zostać zawarta po upływie 10 dni od
przesłania niniejszego zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 264 ust. 1 ustawy
pzp.
Z racji tego, że sumaryczna liczba zamówionych opisów wynosi maksymalnie 202,
Zamawiający zamierza ogłosić następne postępowanie w celu pozyskania pełnej liczby
517 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla
szkolnictwa wyższego.
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