
A.AT. 381/6/2019   Opole Lubelskie, 4 września 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
unieważnieniu wskazanych części postępowania i częściowym nieudzieleniu zamówienia

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedziba  w Opolu Lubelskim, na podstawie art. 138o ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej zwanej -
„ustawą”)  oraz treści  rozdz.  VI  ust.  16 ogłoszenia o zamówieniu na usługi  społeczne w zw. z art.  92 ust.  1 i  2  ustawy
w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  społeczne  w  przedmiocie  Realizacji  zajęć  z  zakresu
profilaktyki otyłości dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, wskazanych przez Zamawiającego,
w ramach    projektu„Program profilaktyki  nadwagi,  otyłości  wśród  uczniów klas  IV  -  VI  szkół  podstawowych  z  terenu
Województwa  Lubelskiego”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu wskazanych części postępowania i częściowym
nieudzieleniu zamówienia.

Na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  rozdz.  XIII  ogłoszenia  o  zamówieniu  na  usługi  społeczne  jako
najkorzystniejszą wybrano:
1. w zakresie pakietu tematycznego nr 1, część ¼: ofertę złożoną przez Logos Link sp. z o.o., ul. Na Stoku 2/37, 20-561 Lublin
Uzasadnienie:Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz jego oferta w rankingu uzyskała pierwszą w rankingu ocenę punktową zgodnie
z kryteriami  i  zasadami  określonymi  w  rozdziale  XIII  Ogłoszenia  o  zamówieniu  (Cena  –  60  pkt,  Doświadczenie  kadry
dydaktycznej – 40pkt; łącznie –100 pkt)

2. w zakresie pakietu tematycznego nr 2, część ¼  ofertę złożoną przez Logos Link sp. z o.o., ul. Na Stoku 2/37, 20-561 Lublin
Uzasadnienie:Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz jego oferta w rankingu uzyskała pierwszą w rankingu ocenę punktową zgodnie
z kryteriami  i  zasadami  określonymi  w  rozdziale  XIII  Ogłoszenia  o  zamówieniu  (Cena  –  60  pkt,  Doświadczenie  kadry
dydaktycznej – 40pkt; łącznie –100 pkt)

3. w zakresie pakietu tematycznego nr 3, część ¼: ofertę złożoną przez Logos Link sp. z o.o., ul. Na Stoku 2/37, 20-561 Lublin
Uzasadnienie:Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz jego oferta w rankingu uzyskała pierwszą w rankingu ocenę punktową zgodnie
z kryteriami  i  zasadami  określonymi  w  rozdziale  XIII  Ogłoszenia  o  zamówieniu  (Cena  –  60  pkt,  Doświadczenie  kadry
dydaktycznej – 40pkt; łącznie –100 pkt)

4.  w  zakresie  pakietu  tematycznego  nr  4,  część  ¼: ofertę  złożoną  przez  Perfect  Lingua  Nauczanie  Języków  Obcych  –
Tłumaczenia Martyna Ziarkiewicz, ul. Piłsudskiego 8, 08-530 Dęblin;
Uzasadnienie: Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki 
opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz jego oferta w rankingu uzyskała pierwszą w rankingu ocenę punktową zgodnie 
z kryteriami i zasadami określonymi w rozdziale XIII Ogłoszenia o zamówieniu (Cena – 60 pkt, Doświadczenie kadry  
dydaktycznej – 30 pkt; łącznie – 90 pkt)
w zakresie pakietu tematycznego nr 4, część 2/4: ofertę złożoną przez Logos Link sp. z o.o., ul. Na Stoku 2/37, 20-561 Lublin
Uzasadnienie: Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w Ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  jego oferta  w rankingu uzyskała  drugą w rankingu ocenę punktową zgodnie
z kryteriami  i  zasadami określonymi w rozdziale XIII  Ogłoszenia o  zamówieniu  (Cena – 44,87 pkt,  Doświadczenie kadry
dydaktycznej – 40 pkt; łącznie –84,87 pkt)

5. w zakresie pakietu tematycznego nr 5, część 1 z 5:  ofertę złożoną przez Logos Link sp. z o.o., ul. Na Stoku 2/37, 20-561
Lublin
Uzasadnienie: Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jego  oferta  nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki
opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz jego oferta w rankingu uzyskała pierwszą w rankingu ocenę punktową zgodnie
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z kryteriami  i  zasadami  określonymi  w  rozdziale  XIII  Ogłoszenia  o  zamówieniu  (Cena  –  60  pkt,  Doświadczenie  kadry
dydaktycznej – 40pkt; łącznie –100 pkt)

W zakresie pozostałych ofert biorących udział w postępowaniu: 
Nr

oferty
Nazwa (firma) adres Wykonawcy Pakiet tematyczny Uwagi

1 Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii VitaNutrica 
Justyna Siwiela-Tomaszczyk
ul. Pogodna 32A/9, 20-337 Lublin

Nr 1
Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

2 Vitanutrica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
20-377 Lublin, ul. Pogodna 32a/9

Nr 1
Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

3 Vericon Global Solutions & Services spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
ul. Plagego i Laśkiewicza 3/16, 20-317 Lublin

Nr 1 
Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

Nr 3 
Wykonawca wykluczony,

oferta uznana za odrzuconą

4 Perfect Lingua Nauczanie Języków Obcych – Tłumaczenia Martyna 
Ziarkiewicz, 
ul. Piłsudskiego 8, 08-530 Dęblin

Nr 1 Oferta odrzucona

Nr 2 Oferta odrzucona

Nr 3 Oferta odrzucona

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy unieważnia postępowanie w następującym zakresie: 
1. pakiet tematyczny nr 1, 3 części z 4
2. pakiet tematyczny nr 2, 3 części z 4
3. pakiet tematyczny nr 3, 3 części z 4
4. pakiet tematyczny nr 4, 2 części z 4 
5. pakiet tematyczny nr 5, 4 części z 5

Mając  na  uwadze  treści  rozdz.  III  ust.  11  ogłoszenia  o  zamówieniu,  postępowanie  w  powyższym  zakresie  podlega
unieważnieniu  ze  względu  na  fakt,  że  nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu.  W  przedmiotowym
postępowaniu dokonano czynności  wykluczenia  Wykonawców i  odrzucenia  ofert  zgodnie  z  powyższą  tabelą,  natomiast
w pozostałym zakresie na cześć pakietów i wydzielonych w ich ramach części nie złożono ofert. W związku z powyższym
postępowanie w przedmiotowym zakresie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy. 

Zamawiający  jednocześnie  informuje  o  nieudzieleniu  zamówienia  w  części  przedmiotowego  postępowania  w  zakresie
odpowiadającym unieważnionym częściom postępowania. 

  

Prezes Zarządu 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.

         /-/
Beata Kocięcka
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