Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
tel.: 022 331-77-77, fax: 022 331-77-76
e-mail: aids@aids.gov.pl
www.aids.gov.pl

Wasze pismo z dnia

Wasz znak

Nasz znak
DZP.270.00016.2020

Numer pisma
SW 01121/2020

Data
27.07.2020 r.

Uczestnicy postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowej
organizacji szkoleń w postaci webinariów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu
HIV/AIDS, (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZP/270-16/2020).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający – Krajowe Centrum ds. AIDS – zawiadamia, iż za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowej organizacji szkoleń
mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS – została uznana oferta Wykonawcy:
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE”
00-672 Warszawa, ul. Piękna 64A
Uzasadnienie: Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru określone w Zaproszeniu.
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Liczba punktów w
kryterium
"Doświadczenie" 30%

Łączna liczba
punktów w
ramach
kryteriów
oceny ofert

64,08

22,50

86,58

70,00

30,00

100,00

Cena brutto za
Liczba szkoleń
Liczba punktów
przeszkolenie przyjętych do oceny
w kryterium
jednej osoby
oferty w kryterium
"Cena" - 70%
w PLN
„Doświadczenie”1

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

1

Fundacja Edukacji Społecznej
ul. Sewerynów 4/100
00-331 Warszawa

130,00

3

2

Fundacja Pomocy
Humanitarnej RES HUMANAE
ul. Piękna 64A
00-672 Warszawa

119,00

4

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający zawiadamia, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 sierpnia 2020 r. w godz.
11:00 – 14:00. Proszę o przybycie w wyżej wskazanym terminie przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego
do składania ważnych oświadczeń woli.

1

Uzasadnienie przyjęcia określonych pozycji wykazu usług do oceny zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma
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Ocena ofert w kryterium „Doświadczenie” – liczba szkoleń przyjętych do oceny – zgodnie z postanowieniami działu X Zaproszenia do złożenia oferty
Wymagania dotyczące
zamówienia
Ocenie podlega 10
pierwszych usług z
wykazu

Przeprowadzenie
szkolenia w zakresie
problematyki
zdrowotnej

Oferta nr 1 - Fundacja Edukacji Społecznej
1

zajęcia
profilaktyczne w
zakresie HIV projekt
realizowany
wśród uczniów

2

3

4

seminaria z
zakresu
HIV/AIDS i
narkomanii

projekt
realizowany wśród
uczniów, rodziców
i nauczycieli z
zakresu
problematyki
uzależnień

pow. 40 tys. zł zamówienie nie
Wartość min. 40 000,00
zakończone,
pow. 40 tys.
zł brutto
brak informacji o
zł
wartości
zrealizowanej
Zrealizowane przez
TAK
TAK
wykonawcę
zamówienie
zakończy się
Zrealizowane w okresie
31.12.2021, nie
ostatnich 3 lat, tj.
wiadomo
zakończone
Zakończone nie
jakiego okresu
10.12.2019
wcześniej niż 21.07.2017
dotyczy
wskazana
wartość

oznaczenie sprawy KC/AIDS/DZP/270-16/2020

5

6

7

8

działania
profilaktyki
uniwersalnej
skierowanej do
dzieci z zakresu
problematyki
uzależnień

projekt
obejmujący
szkolenia w
zakresie
zdrowia
psychicznego

wsparcie dla
osób żyjących z
HIV i ich bliskich
- zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeni
u szkolenia

konferencja, wsparcie
merytoryczne i
logistyczne,
przeprowadzenie
wykładu itd. zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeniu
szkolenia

projekt
informacyjnoedukacyjny
dotyczący
profilaktyki HIV

pon. 40 tys. zł wartość poniżej
wymaganego
minimum

pon. 40 tys. zł wartość poniżej
wymaganego
minimum

pon. 40 tys. zł
- wartość
poniżej
wymaganego
minimum

pow. 40 tys. zł zamówienie nie
zakończone,
brak informacji
o wartości
zrealizowanej

pon. 40 tys. zł wartość poniżej
wymaganego
minimum

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

zakończone
31.12.2019

zamówienie
zakończy się
31.12.2020, nie
wiadomo
jakiego okresu
dotyczy
wskazana
wartość

zakończone 06.10.2018

zamówienie
zakończy się
31.12.2020, nie
wiadomo
jakiego okresu
dotyczy
wskazana
wartość

zakończone
15.12.2017

zakończone
15.12.2017

zakończone
31.12.2019

zakończone
31.12.2019

9

10

szkolenia w szkolenia w
zakresie
zakresie
nikotynowej
zagrożeń
profilaktyki związanych z
zdrowotnej
HIV/AIDS

pow. 40 tys. zł zamówienie nie
zakończone,
pow. 40 tys.
brak informacji o
zł
wartości
zrealizowanej

pow. 40 tys.
zł
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Należycie zrealizowane,
co potwierdzają
referencje wystawione
przez odbiorcę usługi

brak referencji nie załączono
referencji
dotyczących
zrealizowanego
zakresu
zamówienia,
przedstawiono
jedynie 2
dokumenty ze
szkół, które
dotyczą
cząstkowej
wartości całego
zamówienia,
szkoły nie są
płatnikami ani
stroną umowy,
na podstawie
której
realizowane są
zajęcia

TAK

brak referencji przedstawiono
dokumenty ze
szkół, szkoły nie
są płatnikami ani
stroną umowy, na
podstawie której
realizowane są
zajęcia

Usługa przyjęta do
oceny (1), usługa nie
przyjęta (0)

0

1

0

0

0

Wyjaśnienie
nieprzyjęcia usługi do
oceny

brak referencji,
zamówienie nie
zakończone,
brak informacji o
zrealizowanej
wartości, brak
referencji
dotyczących
zrealizowanego
zakresu
zamówienia

x

brak referencji,
wartość
zamówienia
poniżej
wymaganego
minimum

brak referencji,
wartość
zamówienia
poniżej
wymaganego
minimum

brak
referencji,
wartość
zamówienia
poniżej
wymaganego
minimum
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brak referencji
brak referencji - brak
brak referencji przedstawiono
możliwości
brak możliwości
dokumenty ze
zweryfikowani zweryfikowania
szkół, szkoły nie
a czy
czy którykolwiek
są płatnikami ani
którykolwiek
ze złożonych
stroną umowy,
ze złożonych
dokumentów
na podstawie
dokumentów
dotyczy usługi
której
dotyczy usługi
opisanej w
realizowane są
opisanej w
wykazie
zajęcia
wykazie

brak referencji przedstawiono
dokumenty z 1 szkoły i
1 komisariatu policji,
jednostki te nie są
płatnikami ani stroną
umowy, na podstawie
której realizowane są
zajęcia

brak referencji załączono
protokół z
kontroli
dotyczący
realizacji
jednego
warsztatu

TAK

TAK

0

0

0

1

1

brak referencji,
zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeni
u szkolenia

brak referencji,
zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeniu
szkolenia, wartość
zamówienia poniżej
wymaganego
minimum

brak referencji

x

x

Strona 3/4

Wymagania dotyczące
zamówienia

Oferta nr 2 - Fundacja Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE

Ocenie podlega 10
pierwszych usług z wykazu

1

2

3

Przeprowadzenie szkolenia
w zakresie problematyki
zdrowotnej

szkolenia mające
na celu
podniesienie
kwalifikacji
zawodowych z
zakresu HIV/AIDS

konferencja z
zakresu
narkomanii zamówienie
nie polegało
na
przeprowadze
niu szkolenia

konferencja z
zakresu używania
substancji
psychoaktywnych
- zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeniu
szkolenia

pow. 40 tys. zł

pow. 40 tys. zł

pow. 40 tys. zł

TAK

TAK

TAK

TAK

zakończone
11.12.2017

zakończone
30.09.2017

zakończone
31.12.2017

Należycie zrealizowane, co
potwierdzają referencje
wystawione przez odbiorcę
usługi

odbiorcą usługi
jest KC ds. AIDS

TAK

Usługa przyjęta do oceny
(1), usługa nie przyjęta (0)

1

x

Wartość min. 40 000,00 zł
brutto
Zrealizowane przez
wykonawcę
Zrealizowane w okresie
ostatnich 3 lat, tj.
Zakończone nie wcześniej
niż 21.07.2017

Wyjaśnienie nieprzyjęcia
usługi do oceny - jeżeli nie
wynika z opisu w
powyższych wierszach

4

5

6

szkolenia
szkolenia
konferencja z
mające na celu mające na celu
zakresu
podniesienie
podniesienie
narkomanii kwalifikacji
kwalifikacji
zamówienie nie
zawodowych zawodowych
polegało na
z zakresu
z zakresu
przeprowadzeni
HIV/AIDS
HIV/AIDS
u szkolenia
pow. 40 tys. zł pow. 40 tys. zł

7

8

9

konferencja z
zakresu używania
marihuany zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeniu
szkolenia

szkolenia
mające na celu
podniesienie
kwalifikacji
zawodowych
z zakresu
HIV/AIDS

konferencja
z zakresu
narkomanii zamówienie
nie polegało
na
przeprowad
zeniu
szkolenia
pow. 40 tys.
pow. 40 tys. zł
zł

10
konferencja
z zakresu
uzależnień zamówienie
nie polegało
na
przeprowad
zeniu
szkolenia
pow. 40 tys.
zł

pow. 40 tys. zł

pow. 40 tys. zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

zakończone
30.11.2018

zakończone
30.11.2018

zakończone
31.12.2018

zakończone
15.12.2018

zakończone
30.11.2019

zakończone
31.12.2019

zakończone
15.12.2019

TAK

odbiorcą
usługi jest KC
ds. AIDS

odbiorcą
usługi jest KC
ds. AIDS

TAK

TAK

odbiorcą
usługi jest KC
ds. AIDS

TAK

TAK

0

0

1

1

0

0

1

0

0

zamówienie
nie polegało
na
przeprowadze
niu szkolenia

zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeniu
szkolenia

x

zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeni
u szkolenia

zamówienie nie
polegało na
przeprowadzeniu
szkolenia

x

zamówienie
nie polegało
na
przeprowad
zeniu
szkolenia

zamówienie
nie polegało
na
przeprowad
zeniu
szkolenia

x

Signed by /
Podpisano przez:
Anna MarzecBogusławska
Date / Data: 202007-27 11:09
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