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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE PRZYZNANIA PUNKTÓW JEDNEJ ZE 
ZŁOŻONYCH OFERT DLA CZĘŚCI 4 i 5 ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi, polegającym na przeprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”, którego wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 
 

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28.12.2016 r. na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, 

pod numerem: 374736-2016. 
 
 
 

W związku z powzięciem przez Zamawiającego istotnych informacji dotyczących 

doświadczenia posiadanego przez Wykonawcę: Panią Barbarę Czerską, ul. Wiejska 58 m. 16, 26-600 

Radom, mających wpływ na ostateczną ocenę oferty tego Wykonawcy, Zamawiający zawiadamia  

o anulowaniu punktów przyznanych ofercie w/w Wykonawcy (w zakresie 4 i 5 części zamówienia).  

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 - 5 zamówienia z dnia 13.02.2017r. 

Zamawiający przyznał ofercie złożonej przez w/w Wykonawcę następującą ilość punktów: 

w zakresie części 1 zamówienia: 

Nr 
oferty 
 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 
cena (max 60 
pkt. zgodnie z 
pkt. XVII.2.1 

OGŁOSZENIA) 
 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie  
w pracy na stanowisku 
nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej 

(max 20 pkt. zgodnie  
z pkt. XVII.2.2 
OGŁOSZENIA) 

Liczba punktów  
w kryterium –  

stopień awansu 
zawodowego 
(max. 20  pkt. 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.3 
OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za 

poszczególne 
kryteria przy 

zastosowaniu 
wzoru (zgodnie 
z pkt. XVII.2.4 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+PD+PS 

3 
Barbara Czerska 
ul. Wiejska 58 m. 16 
26-600 Radom 

27 610,00 zł 56,04 pkt. 27 lat - 20,00 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany -
20,00 pkt. 

96,04 pkt. 

w zakresie części 2 zamówienia: 

Nr 
oferty 
 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 
cena (max 60 
pkt. zgodnie z 
pkt. XVII.2.1 

OGŁOSZENIA) 
 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie  
w pracy na stanowisku 
nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej 

(max 20 pkt. zgodnie  
z pkt. XVII.2.2 
OGŁOSZENIA) 

Liczba punktów  
w kryterium –  

stopień awansu 
zawodowego 
(max. 20  pkt. 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.3 
OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za 

poszczególne 
kryteria przy 

zastosowaniu 
wzoru (zgodnie 
z pkt. XVII.2.4 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+PD+PS 

3 
Barbara Czerska 
ul. Wiejska 58 m. 16 
26-600 Radom 

18 370,00 zł 57,26 pkt. 27 lat - 20,00 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany -
20,00 pkt. 

97,26 pkt. 

 

Jednakże w świetle informacji pozyskanych przez Zamawiającego, w tym także w drodze wyjaśnień 

złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany był dokonać ponownej oceny ofert w/w 

Wykonawcy, w wyniku której nastąpiło anulowanie punktów przyznanych w rozstrzygnięciu z dnia 

13.02.2017r. ze względu na fakt, iż Wykonawca podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania na 

podstawie pkt. VIII. 1) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU oraz § 6 ust. 12 Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych na usługi społeczne (…), tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

mailto:bzp@umradom.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), 26-600 Radom, tel. +48 36 20 876, tel./fax: +48 36 20 289, e-mail: bzp@umradom.pl 

 

się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia”. 

 

Z informacji pozyskanych przez Zamawiającego wynika, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia 

nie jest czynnym nauczycielem uczącym ostatnie 3 lata fizyki w szkole ponadgimnazjalnej.  

Zatem Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie określonym 

w pkt. V.2.3 b) Ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z tym punktem Wykonawca miał wykazać iż 

dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, będącą m.in. 

czynnym nauczycielem uczącym ostatnie 3 lata fizyki w szkole ponadgimnazjalnej, co w tym przypadku 

nie zostało uczynione. 

 

W konsekwencji powyższego Zamawiający odrzucił z niniejszego postępowania ofertę nr 3  

(w zakresie części 4 i 5) – złożoną przez Panią Barbarę Czerską, ul. Wiejska 58 m. 16, 26-600 Radom. 

Ofertę tego Wykonawcy Zamawiający odrzucił na podstawie pkt. XVIII. 3) OGŁOSZENIA  

O ZAMÓWIENIU oraz § 6 ust. 13 pkt 3) Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi 

społeczne (…) zgodnie, z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę 

wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

 

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU PONOWNEJ OCENY OFERTY NR 3 W ZAKRESIE  

CZĘŚCI 4 ORAZ 5 ZAMÓWIENIA 

 

Po dokonaniu ponownej oceny oferty nr 3 w zakresie części 4 oraz 5 zamówienia, klasyfikacja 

Wykonawców przedstawia się następująco: 

Część 4 zamówienia: 
lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%), 
doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu zawodowego 
(20%) oraz łączną punktacją: 
 

Nr 
oferty 
 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 
cena (max 60 
pkt. zgodnie z 
pkt. XVII.2.1 

OGŁOSZENIA) 
 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie  
w pracy na stanowisku 
nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej 

(max 20 pkt. zgodnie  
z pkt. XVII.2.2 
OGŁOSZENIA) 

Liczba punktów  
w kryterium –  

stopień awansu 
zawodowego 
(max. 20  pkt. 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.3 
OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za 

poszczególne 
kryteria przy 

zastosowaniu 
wzoru (zgodnie 
z pkt. XVII.2.4 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+PD+PS 

1 

Ośrodek Nauczania 
Języków Obcych 
Języki Świata 
Katarzyna Rokicka 
ul. Sienkiewicza 49 
15-002 Białystok 

24 999,60 zł --- pkt. 3 lata - --- pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany – 
--- pkt. 

oferta odrzucona 

2 

Collegium Medyczne 
„Medica”  
Anna Wasiłek, Grzegorz 
Wasiłek s.c. 
Akademia Kształcenia 
Kadr „Medica” 
ul. Mieszka I 14 
73-110 Stargard 

25 787,74 zł 60,00 pkt. 5 lat - 20,00 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany -
20,00 pkt. 

100,00 pkt. 

3 
Barbara Czerska 
ul. Wiejska 58 m. 16 
26-600 Radom 

27 610,00 zł --- pkt. 27 lat - --- pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany -  
--- pkt. 

oferta odrzucona 
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Część 5 zamówienia: 
lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%), 
doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu zawodowego 
(20%) oraz łączną punktacją: 
 

Nr 
oferty 
 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 
cena (max 60 
pkt. zgodnie z 
pkt. XVII.2.1 

OGŁOSZENIA) 
 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie  
w pracy na stanowisku 
nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej 

(max 20 pkt. zgodnie  
z pkt. XVII.2.2 
OGŁOSZENIA) 

Liczba punktów  
w kryterium –  

stopień awansu 
zawodowego 
(max. 20  pkt. 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.3 
OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za 

poszczególne 
kryteria przy 

zastosowaniu 
wzoru (zgodnie 
z pkt. XVII.2.4 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+PD+PS 

1 

Ośrodek Nauczania 
Języków Obcych 
Języki Świata 
Katarzyna Rokicka 
ul. Sienkiewicza 49 
15-002 Białystok 

16 633,20 zł --- pkt. 3 lata - --- pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany – 
--- pkt. 

oferta odrzucona 

2 

Collegium Medyczne 
„Medica”  
Anna Wasiłek, Grzegorz 
Wasiłek s.c. 
Akademia Kształcenia 
Kadr „Medica” 
ul. Mieszka I 14 
73-110 Stargard 

17 531,66 zł 60,00 pkt. 5 lat - 20,00 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany -
20,00 pkt. 

100,00 pkt. 

3 
Barbara Czerska 
ul. Wiejska 58 m. 16 
26-600 Radom 

18 370,00 zł --- pkt. 27 lat – --- pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany -  
--- pkt. 

oferta odrzucona 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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