
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Diagnoza obecnego stanu świadczenia usług społecznych w projekcie "Centrum Usług
Społecznych w Gminie Mszczonów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00053058300028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 45

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 468571273

1.5.8.) Numer faksu: 468572782

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mops.mszczonow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.mops.mszczonow.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-rok

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Diagnoza obecnego stanu świadczenia usług społecznych w projekcie "Centrum Usług
Społecznych w Gminie Mszczonów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-284e925e-eed3-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00141784/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-09 15:37

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie MSZCZONÓW” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128462/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SAiK.260.4.2021.IL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 63803 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie: „Diagnozy obecnego stanu
świadczenia usług społecznych w Projekcie „Centrum Usług Społecznych w Gminie
MSZCZONÓW ”. Opis przedmiotu zamówienia, w tym warunki wykonania oraz finansowania
zamówienia określa pkt XIII Części I SWZ oraz Część II SWZ (PPU), w tym Załącznik nr 1 do
PPU – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

79420000-4 - Usługi związane z zarządzaniem

85312320-8 - Usługi doradztwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy Agnieszka Kot-
Cienkosz Oficyna Profilaktyczna, SBC Szkolenia, Badania, Consulting, ul. Dworcowa 9a/19, 30-
556 Kraków

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 266 ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie
została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 

Należy zauważyć, iż zgodnie z Rozdziałem XI SWZ:
- pkt 3: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
- pkt 7: Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferta firmy Agnieszka Kot-Cienkosz Oficyna Profilaktyczna, SBC Szkolenia, Badania,
Consulting została przekazana na adres mailowy Zamawiającego, a zatem niezgodnie z
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w SWZ.

Mając na uwadze powyższe zachodzi wskazana na wstępie podstawa do odrzucenia oferty. 

2. Zamawiający informuje także, że na stronie prowadzonego postępowania 
(tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/) wyświetlona została informacja o przesłaniu do postępowania
oferty firmy Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. Jednakże
sama oferta nie została złożona, gdyż po zalogowaniu się do ePUAP nie istniał plik, który
Zamawiający mógłby pobrać i odszyfrować w miniPortalu. Z informacji uzyskanych od wskazanej
firmy (UPP oraz formularz zgłoszenia oferty) wynika, iż oferta została przekazana do innego
podmiotu niż Zamawiający, tj. do Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie. W związku z tym
należało uznać, iż nie została złożona w przedmiotowym Postępowaniu.

3. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 ustawy Pzp
unieważnia Postępowanie.
Zgodnie z art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.
W Postępowaniu złożono jedną ofertę - firmy Agnieszka Kot-Cienkosz Oficyna Profilaktyczna,
SBC Szkolenia, Badania, Consulting, która podlegała odrzuceniu (zgodnie z pkt 1 informacji), w
związku z powyższym zachodzi wskazana na wstępie podstawa do unieważnienia
Postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
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zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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