
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Prezydent  Miasta  Lublin  informuje,  że  postępowanie  prowadzone  w  trybie
przetargu nieograniczonego na wykonania badań jakościowych oraz opracowanie
raportu z badań jakościowych i działań partycypacyjnych realizowanych w ramach
projektu  „Wymyślmy  wspólnie  Lublin.  Partycypacyjnie  tworzymy  inteligentną
Strategię Lublin 2030” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. Poz. 1843) –
cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne
Kwota jaką Zamawiający  może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 132 184,41 zł.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi  173 284,00 zł brutto.  

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych  (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.  Poz.  1843)  w  związku  z  art.  91  ust  1  w/w  ustawy

Zamawiający  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert

określonych w SIWZ.  

Oferta nr 1 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 5
99-301 Kutno
cena – 157 071,00 zł  – zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ   31,62  pkt

doświadczenie  kierownika  zespołu  badawczego  Pana  Jakuba  Grabowskiego  -
zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ  35,20 pkt
  W  odniesieniu  do  osoby  proponowanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  zespołu
badawczego -   spełnia  kryteria  tj.  posiada  wymagane  wykształcenie  i  wskazał
wykonanie 8  projektów badawczych  spełniających postawione wymagania i  otrzymał
40 pkt oraz 2 recenzowane publikacje i otrzymuje 4 pkt.

Oferta nr  2  Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn
cena – 82 779,00 zł  – zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ  60  pkt

doświadczenie  kierownika  zespołu  badawczego  Pana  Bartłomieja  Buławy  -
zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ  0 pkt
  W  odniesieniu  do  osoby  proponowanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  zespołu
badawczego – Pan Bartłomiej Buława nie spełnia kryterium udziału w postępowaniu
tj.  nie posiada wymaganego wykształcenia w zakresie posiadania stopnia naukowego
doktora  lub  wyższego  w  obszarze  nauk  społecznych  lub  w  obszarze  nauk
humanistycznych i otrzymuje 0 pkt.

Jednocześnie,  mając  na  uwadze  postanowienia  pkt  10.6.4  SIWZ  Zamawiający  nie
mógł  skorzystać z  dyspozycji  art.  26 ust.  3  ustawy Pzp w zakresie  wykazu imion i
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nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
doświadczeniu tych osób (wg załącznika nr  6)  gdyż zgodnie z tym postanowieniem
„ww. dokument stanowi treść oferty  i w stosunku do tego dokumentu nie zostanie
zastosowany art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.”

Oferta nr 3  Flow Nauka Sp. z o. o. ul. Bursztynowa 37/12 20-576 Lublin

cena – 173 284,00 zł  – zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ  28,66  pkt

doświadczenie  kierownika  zespołu  badawczego  Pana  Radosława  Mącika  -
zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ  40 pkt
W  odniesieniu  do  osoby  proponowanej  do  pełnienia  funkcji  kierownika  zespołu
badawczego -   spełnia  kryteria  tj.  posiada  wymagane  wykształcenie  i  wskazał
wykonanie 9 projektów badawczych z czego projekt dotyczący Profilu Klienta CHR nie
wpłynął  na  punktację  ponieważ  jest  trzecim  projektem  dotyczącym  problematyki
młodzieży.  Zgodnie  z  pkt  13.2.2.2)  SIWZ  wśród  wszystkich  projektów  wskazanych
przez Wykonawcę,  Zamawiający  przyjmie  do punktacji  nie  więcej  niż  2  projekty  do
każdego z następujących zagadnień: socjologia przestrzeni, badania nad przyszłością
(w  zakresie  nauk  społecznych),  problematyka  młodzieży  (w  tym  studentów),
problematyka  rodziny,  problematyka  seniorów,  problematyka  osób  z
niepełnosprawnościami,  problematyka osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
problematyka  migracji  i  cudzoziemców,  problematyka  przedsiębiorczości
i przedsiębiorców   spełniających  postawione  wymagania  i  otrzymał  40  pkt  oraz
wykazał 9 recenzowanych publikacji i otrzymuje 10 pkt.

Oferta nr 4 Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw ul. 3 Maja 18/5a
20-078 Lublin
Wykonawca  został  wykluczony  na  podstawie  art.  24.  ust.  1  pkt.  12  ustawy  z  dnia
29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843).
Wykonawca  nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Jednocześnie oferta została odrzucona na podstawie art.  89 ust.  1 pkt.  5)  - została
złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12 cyt. Ustawy.

Oferta nr 5 Joanna Bielecka – Prus ul. Bursztynowa 16A/30 20-576 Lublin
Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art.
90 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2019
poz.  1843)  -  Wykonawca  nie  złożył  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  w
stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto  oferta została odrzucona  na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych – wykonawca nie wyraził zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą  o której mowa w art. 85 ust. 2.
Jednocześnie wykonawca podlega wykluczeniu wykluczeniu na podstawie art. 24. ust.
1 pkt. 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843). Wykonawca  nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
W związku z powyższym  oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) -
została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12 cyt. ustawy. 
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