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Sygn. PCEiK ZP.16.3.2014 

Wg rozdzielnika 

 

 

„Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i konsultacji 

indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu 

oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach  sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli w  projekcie pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim” 

nr sprawy: PCEiK ZP.16.1.2014 
 

Zamawiający – PCEiK z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego 56, na podstawie art. 
93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o  odrzuceniu oferty, wyborze oferty najkorzystniejszej i 
unieważnieniu postępowania.  

 
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (w kolejności złożenia), cena ofertowa oraz 

przyznana punktacja w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (40%), doświadczenie 
wykonawcy (30%), zasoby kadrowe wykonawcy (30%) 

Nr Oferty Nazwa Wykonawcy Cena Liczba punktów 

1 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław 

270 465,00 

PLN 

100,00 pkt.,  

(40+30+30) 

2 
Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. 

Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław 
146,00 PLN oferta odrzucona 

 
2. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: oferta nr 1, Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, cena ofertowa       

270 465,00 PLN – 100 pkt. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza – z najwyższą 
liczbą punktów. 

3. Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. 
Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Wykonawca 
wpisał w formularzu ofertowym cenę za jedną godzinę dydaktyczną w kwocie 146 PLN brutto 
oraz kwotę za wykonanie całości zamówienia (za 1387 godzin szkoleniowych) również w 
kwocie 146 PLN. Zamawiający uznał, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny, który nie 
może zostać poprawiony w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy bowiem nie można w tym 
wypadku uznać, że jest to omyłką pisarską lub też omyłka rachunkowa (nie zostały wykonane 
żadne działania rachunkowe). Jednocześnie Zamawiający nie może poprawić tejże omyłki jako 
innej omyłki powodującej niezgodność oferty z SIWZ (art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy), bowiem 
taka poprawka nie może powodować istotnych zmian w treści oświadczenia woli Wykonawcy. 
Tymczasem gdyby przyjąć, że Zamawiający dokona pomnożenia kwoty za 1 godzinę 
dydaktyczną (146 PLN) z liczbą godzin przewidzianych w przedmiocie zamówienia (1387) i 
wpisze otrzymany wynik (202 502,00 PLN) w formularz ofertowy Wykonawcy, to zmiana 
treści oferty będzie na tyle istotna, że nie jest możliwe dokonanie jej trybie w/w artykułu 
ustawy. Z ostrożności procesowej Zamawiający zauważa, że nawet w przypadku przyjęcia, że 
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jest możliwe dokonania takiej poprawki w ofercie Wykonawcy i tak byłoby konieczne 
unieważnienie postępowania bowiem kwota oferty Wykonawcy przekraczałaby kwotę jaką 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 

4. Zamawiający unieważnił postępowanie w na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – bowiem 
cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje, że błędnie na otwarciu ofert 
podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia i wynosi ona 191 550,00 PLN a nie 
176 550,00 PLN. 

 
        /-/ 

Grażyna Dłubakowska – Dyrektor PCEiK 

 
 
Otrzymują: 

1) Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław; 
apajzner@roe.pl  

2) Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław; twp.wroc@dsw.edu.pl  
3) tablica ogłoszeń, strona internetowa: http://www.pceik.nazwa.pl/public_html/bip/bip.htm 

4) a/a 


