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Lublin, dnia 07 stycznia 2019 r.  

MOPR.D-OR.333.8.18.2018.3 
 
 
Otrzymują: 
Uczestnicy postępowania 
 

 
Dotyczy: Organizacja i realizacja „Wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych 

asystą rodzinną” w ramach realizowanego projektu „Rozwój zintegrowanych usług 
uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym 
w Mieście Lublin”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 nr sprawy: MOPR.D-OR.333.8.18.2018/U 

 
Zadanie nr 1 – organizacja i realizacja „Indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę  

z wybranych przedmiotów szkolnych” 
 

      Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 112 476,00 zł brutto 
 
W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 1 złożona została oferta: 
 
Oferta nr 1 
Stowarzyszenie Synergia 
Ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
 
Oferta odrzucona. 
 
UZASADNIENIE: 
W załączniku nr A – Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia w zakresie zadania 
nr 1, w pkt 3 – Kadra i doświadczenie, Zamawiający wymagał, aby osoby udzielające 
Indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych 
posiadały wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku matematyka oraz wyższe 
magisterskie na kierunku filologia angielska z uprawnieniami do wykonywania zawodu 
nauczyciela matematyki i języka angielskiego, potwierdzone kserokopią poświadczoną za 
zgodność z oryginałem lub skanem dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
 
Wykonawca do prowadzenia zajęć wyrównujących wiedzę z matematyki wskazał osobę, 
która ukończyła studia podyplomowe na kierunku matematyka z informatyką. Do oferty 
nie został dołączony dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego 
magisterskiego na kierunku matematyka. 
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Zamawiający pismem MOPR.D-OR.333.8.18.2018.2 z dnia 31.12.2018 r wezwał 
Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień.  
W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty, z których wynika, że osoba 
wyznaczona do prowadzenia zajęć z matematyki nie posiada wykształcenia wyższego 
magisterskiego na kierunku matematyka. 
W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona, gdyż nie spełnia wymagań 
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.  
 
 Uwzględniając powyższe Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie 
Zadania nr 1 - organizacja i realizacja „Indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę  
z wybranych przedmiotów szkolnych”, gdyż nie zostały złożone oferty spełniające 
wymagania Zamawiającego. Oferta złożona przez wskazanego Wykonawcę jest jedyną 
ofertą złożoną na zadanie nr 1.  
 
 
 
Zadanie nr 2 – organizacja i realizacja usługi „Brokera edukacyjnego” 

       
      Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 7 950,00 zł brutto 

 
W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 2 złożona została oferta: 
 
Oferta nr 1 
Stowarzyszenie Synergia 
Ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
Z ceną brutto: 6 100,00 zł – 90 pkt 
Doświadczenie Wykonawcy: 15 działań – 10 pkt 
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.   
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone  w ogłoszeniu o zamówieniu i jest 
jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania nr 2.  
 
 
Zadanie nr 3 – organizacja i realizacja „Zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci  

z zaburzeniami zachowania”  
 
      Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 52 170,00 zł brutto 
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W przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 3 złożona została oferta: 
 
Oferta nr 1 
Stowarzyszenie Synergia 
Ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
Z ceną brutto: 40 100,00 zł – 90 pkt 
Doświadczenie Wykonawcy: 13 działań – 10 pkt 
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.   
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu i jest 
jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania nr 3.  
 


