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Dot.: postępowania na realizację działań
aktywizacyjnych dla osób długotrwale
bezrobotnych dla których jest ustalony
II lub III profil pomocy – II -

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOSCI ODRZUCENIA OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT
Zamawiający – Województwo Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
działając w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 lipca 2016 r.
(sygn. akt KIO 1287/16) otrzymanym w dniu 08.08.2016 r.:
1. Unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy:
Pomorska

Agencja

Rozwoju

Regionalnego

S.A.,

76-200

Słupsk,

ul. Obrońców Wybrzeża 2.
2. Unieważnia czynność odrzucenia oferty złożonej przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366
Warszawa,
WYG HR CONSULTING Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366
Warszawa.
3. Informuje o konieczności powtórzenia czynności badania i oceny ofert w celu
ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie
Zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi realizacji działań
aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub
III profil pomocy, kierowanych przez

wskazane powiatowe urzędy pracy woj.

Pomorskiego – II - w dniu 06.07.2016 r. przesłał wykonawcom zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 oraz o odrzuceniu 1 oferty.
W dniu 14.07.2016 r., na czynność odrzucenia oferty odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej wniósł Wykonawca WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o.,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa, WYG HR CONSULTING Sp.
z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa.
Odwołujący zarzucił tej czynności Zamawiającego naruszenie przepisu art. 89 ust 1 pkt
6 Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, ze względu na błąd w obliczeniu ceny.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
- unieważnienia czynności i badania oceny ofert,
- powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.
Krajowa

Izba Odwoławcza uwzględniła Odwołanie Wykonawcy i nakazała

Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie
czynności odrzucenia oferty Wykonawcy i powtórzenie czynności badania i oceny
ofert.
W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest do wykonania Orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej, zgodnie z żądaniem Wykonawcy.
W związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynności badania i oceny ofert oraz
dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym zgodnie z art. 92 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.
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