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Lublin, dnia 06 grudnia 2018 r.  

MOPR.D-OR.333.7.17.2018.5 
 
 
Otrzymują: 
Uczestnicy postępowania 
 

 
Dotyczy: Organizacja i realizacja „Punktu konsultacyjno-doradczego” w ramach realizowanego 

projektu „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, 
również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” dofinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

     Nr sprawy: MOPR.D-OR.333.7.17.2018/U 
 
Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 234 000,00 zł brutto 
 
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: 
 
Oferta nr 3 
Stowarzyszenie Opoka, ul. Towarowa 1, 23-200 Kraśnik 
Cena brutto: 66 600,00 zł – 85 pkt 
Doświadczenie psychologa: 5 lat – 5 pkt 
Doświadczenie pedagoga: 11 lat – 5 pkt 
Doświadczenie prawnika: 5 lat – 5 pkt 
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt 
 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów według 
kryterium określonego przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.   
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty: 
 
Oferta nr 1 
F.H.U. „ACORD” Jowita Władyczuk, ul. Zygmunta Starego 12/48, 21-500 Biała Podlaska  
Cena brutto: 128 796,00 zł – 43,95 pkt 
Doświadczenie psychologa: 5 lat – 5 pkt 
Doświadczenie pedagoga: 5 lat – 5 pkt 
Doświadczenie prawnika: 5 lat – 5 pkt 
Łącznie oferta uzyskała 58,95 pkt  
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Oferta nr 2 
Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin 
Cena brutto: 189 600,00 zł – 29,86 pkt 
Doświadczenie psychologa: 4 lata 2 miesiące – 5 pkt 
Doświadczenie pedagoga: 5 lat – 5 pkt 
Doświadczenie prawnika: 5 lat – 5 pkt 
Łącznie oferta uzyskała: 44,86 pkt 
 
 
Oferta nr 4 
Stowarzyszenie Rysa, ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin 
Oferta odrzucona.  
 
 
UZASADNIENIE: 
1. Wykonawca w załączniku nr 3 – Wykaz wykonanych usług (kryteria oceny ofert) jako 

doświadczenie psychologa, wskazał: realizację programów działań w ramach gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie działań 
edukacyjnych zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,  
realizacja działań profilaktycznych, prowadzenie warsztatów z rodzicami zakresu 
umiejętności wychowawczych – nie dołączając do oferty dokumentów potwierdzających 
posiadane doświadczenie.  

2. Wykonawca w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy wskazał doświadczenie psychologa 
– 4 lata. Z informacji wskazanych w załączniku nr 3 wynika, że psycholog współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Rysa od kwietnia 2016 roku i w tym okresie (do chwili obecnej) 
realizowała wskazane programy. Czyli doświadczenie psychologa wynosi łącznie 2 lata i 
7 miesięcy.  Zamawiający do obliczenia doświadczenia psychologa, pedagoga i prawnika 
bierze pod uwagę wyłącznie zadania wpisane do załącznika nr 3 – Wykaz wykonanych 
usług.  

3. W załączniku nr 3 – Wykaz wykonanych usług Wykonawca wskazał realizację zadań 
prawników, które nie zostały potwierdzone zaświadczeniami o wykonaniu usługi. W celu 
przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie” Zamawiający wezwał do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie przez wskazanego do realizacji 
zadania prawnika.    

4. W ogłoszeniu o zamówieniu w Rozdziale 2 w pkt 2.6. Zamawiający wymagał, aby  
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4 oraz 
Oświadczenie o miesięcznym limicie zaangażowania zawodowego – załącznik nr 5 złożył 
Wykonawca oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia (psycholog, pedagog, 
prawnik).  
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Do oferty dołączono Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i Oświadczenie  
o miesięcznym limicie zaangażowania zawodowego podpisane tylko przez Panią Beatę 
Siedlecką – prezesa Stowarzyszenia. Brak oświadczeń (załącznik nr 4 i 5) podpisanych 
przez osoby wskazane do realizacji zamówienia.  
 
Zamawiający pismem znak: MOPR.D-OR.333.7.17.2018.5 z dnia 27 listopada 2018 r 
wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów.  
W przewidzianym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów i nie złożył 
stosownych oświadczeń.  
   
 


