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BZP.271.1.471.2017.PF    Radom dn. 05.07.2017 r .  

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
DLA CZĘŚCI 1, 2 i  3 ZAMÓWIENIA 

ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 4 i 5 ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi, tj. na usługę przeprowadzenia 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 06.06.2017 r. na stronie internetowej 

www.bip.radom.pl 
 

 
Działając na podstawie pkt. XIX. 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o:  
 
Część 1 zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu 
zawodowego (20%), uznano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 

 
 

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE Lingua 
Organ Prowadzący: Unifund Sp. z o. o. 
Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków 
 

 cena: 7 700,00 zł 

 doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia): 5 lat 

 stopień awansu zawodowego (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia): nauczyciel 
dyplomowany 

 
2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu zawodowego (20%). 
 

3. 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: 

 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
– cena (max 

60 pkt. 
zgodnie  

z pkt. 
XVII.2.1 

OGŁOSZE-
NIA) 

 

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+

PK 

Niepubliczna Placówka 
Wychowania 
Pozaszkolnego CE Lingua 
Organ Prowadzący: 
Unifund Sp. z o. o.,  
Os. Bohaterów Września 
1A/C, 31-620 Kraków 

7 700,00 zł 60,00 pkt. 5 lat – 20 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany –  
20 pkt. 

100,00 pkt. 
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Grażyna Wasiak 
ul. Piotrowicka 25a 
26-630 Jedlnia Letnisko 

7 700,00 zł ----- pkt. 25 lat - ----- pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany  
---- pkt. 

oferta odrzucona 

 

Część 2 zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu 
zawodowego (20%), uznano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 

 

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE Lingua 
Organ Prowadzący: Unifund Sp. z o. o. 
Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków 
 

 

 cena: 3 850,00 zł 

 doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia): 5 lat 

 stopień awansu zawodowego (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia): nauczyciel 
dyplomowany 
 

2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu zawodowego (20%). 
 

3. 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: 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
– cena (max 

60 pkt. 
zgodnie  

z pkt. 
XVII.2.1 

OGŁOSZE-
NIA) 

 

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+

PK 

Niepubliczna Placówka 
Wychowania 
Pozaszkolnego CE Lingua 
Organ Prowadzący: 
Unifund Sp. z o. o.,  
Os. Bohaterów Września 
1A/C, 31-620 Kraków 

3 850,00 zł 60,00 pkt. 5 lat – 20 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany –  
20 pkt. 

100,00 pkt. 

 

Część 3 zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu 
zawodowego (20%), uznano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 
 
Sebastian Wilczyński 
ul. Królowej Jadwigi 6 m. 21 
26-600 Radom 

 

 cena: 5 000,00 zł 

 doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej (osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia): 19 lat 

 stopień awansu zawodowego (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia): nauczyciel 
dyplomowany 
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2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%), doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole 
ponadgimnazjalnej (20%), stopień awansu zawodowego (20%). 
 

3. 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: 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena 
oferty 
w zł 

Liczba 
punktów 

w kryterium 
– cena (max 

60 pkt. 
zgodnie  

z pkt. 
XVII.2.1 

OGŁOSZE-
NIA) 

 

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+

PK 

Sebastian Wilczyński 
ul. Królowej Jadwigi 6 m. 21 
26-600 Radom 

5 000,00 
zł 

60,00 pkt. 19 lat – 20 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany –  
20 pkt. 

100,00 pkt. 

Niepubliczna Placówka 
Wychowania Pozaszkolnego 
CE Lingua Organ 
Prowadzący: Unifund  
Sp. z o. o.,  
Os. Bohaterów Września 
1A/C, 31-620 Kraków 

5 500,00 
zł 

54,55 pkt. 5 lat – 20 pkt. 
nauczyciel 

dyplomowany –  
20 pkt. 

94,55 pkt. 

 

Część 4 zamówienia:   
 

Działając na podstawie pkt. XIX. 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o unieważnieniu 
postępowania, zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, wprowadzonego 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z dnia 24 października 2016 r. W/w punkt 
stanowi, że „Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy zostały 
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie”. 
 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2017 r. do godz. 9:30 w zakresie cz. 4 zamówienia 
wpłynęły 3 oferty: 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB 
NAZWISKO ORAZ ADRES 

WYKONAWCY 

CENA  
w zł 

DOŚWIADCZENIE  
W PRACY NAUCZYCIELA  

W SZKOLE 
PONADGIMNAZJALNEJ 

STOPIEŃ AWANSU 
ZAWODOWEGO 

1.  
Artur Kaleta 
ul. Jagiellońska 2 m. 161 
26-600 Radom 

7 000,00 zł 9 lat 
nauczyciel 
mianowany 

2.  
Jolanta Płatos 
ul. Paderewskiego 26a m. 29 
26-600 Radom 

7 700,00 zł 18 lat  
nauczyciel 

dyplomowany 

3.  

Niepubliczna Placówka 
Wychowania Pozaszkolnego 
CE Lingua Organ Prowadzący: 
Unifund Sp. z o. o.,  
Os. Bohaterów Września 1A/C 
31-620 Kraków 

7 700,00 zł 5 lat 
nauczyciel 

dyplomowany 

 
W niniejszym postępowaniu wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 4 zamówienia jest niemożliwy 
z uwagi na to, że dwie oferty (tj. nr 2 i 3) przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów. 
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Mając na uwadze powyższe konieczne było wezwanie w/w Wykonawców do złożenia ofert 
dodatkowych, co Zamawiający uczynił w dniu 29.06.2017 r. Do upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego, tj. do dnia 04.07.2017 r. do godz. 09:00 ofertę dodatkową złożył tylko jeden  
z wezwanych Wykonawców, tj. Pani Jolanta Płatos, która zaoferowała ponownie taką samą cenę  
w wysokości 7 700,00 zł, zaś drugi Wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (co jest równoznaczne  
z podtrzymaniem ceny swojej pierwotnej oferty). Zatem w dalszym ciągu dwie oferty przedstawiają taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów. 
 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w zakresie cz. 4 zamówienia 
zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne (…), 
który stanowi, iż „Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy 
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie”. 

 

Część 5 zamówienia:   

Działając na podstawie pkt. XIX. 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o unieważnieniu 
postępowania, zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, wprowadzonego 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 1717/2016 z dnia 24 października 2016 r. W/w punkt 
stanowi, że „Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy zostały 
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie”. 
 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2017 r. do godz. 9:30 w zakresie cz. 5 zamówienia 
wpłynęły 2 oferty: 

 
W niniejszym postępowaniu wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 5 zamówienia jest niemożliwy 
z uwagi na to, że dwie oferty (tj. nr 1 i 2) przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów. 
 
Mając na uwadze powyższe konieczne było wezwanie w/w Wykonawców do złożenia ofert 
dodatkowych, co Zamawiający uczynił w dniu 29.06.2017 r. Do upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego, tj. do dnia 04.07.2017 r. do godz. 09:00 ofertę dodatkową złożył tylko jeden  
z wezwanych Wykonawców, tj. Pani Ryszarda Cepińska, która zaoferowała ponownie taką samą cenę  
w wysokości 7 700,00 zł, zaś drugi Wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (co jest równoznaczne  
z podtrzymaniem ceny swojej pierwotnej oferty). Zatem w dalszym ciągu dwie oferty przedstawiają taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów. 
 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w zakresie cz. 5 zamówienia 
zgodnie z § 6 ust. 15 pkt 4) Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne (…), 
który stanowi, iż „Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy 
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie”. 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 

 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB 
NAZWISKO ORAZ ADRES 

WYKONAWCY 

CENA  
w zł 

DOŚWIADCZENIE  
W PRACY NAUCZYCIELA  

W SZKOLE 
PONADGIMNAZJALNEJ 

STOPIEŃ AWANSU 
ZAWODOWEGO 

1.  
Ryszarda Cepińska 
ul. Na Stoku 9 m. 1 
26-600 Radom 

7 700,00 zł 17 lat 
nauczyciel 

dyplomowany 

2.  

Niepubliczna Placówka 
Wychowania Pozaszkolnego 
CE Lingua Organ Prowadzący: 
Unifund Sp. z o. o.,  
Os. Bohaterów Września 1A/C 
31-620 Kraków 

7 700,00 zł 5 lat 
nauczyciel 

dyplomowany 
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