Warszawa, dnia 11 października 2019 r.
DAZ-SZP.262.40.2019
Wszyscy Wykonawcy
INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 35/19/US) na przygotowanie
i realizację Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR.
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działając na podstawie pkt
19.3. Ogłoszenia o zamówieniu zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, zarówno
w części I jak i II zamówienia, odrzucono oferty poniższych Wykonawców:
1. Centrum Edukacyjno Consultingowe Concret Anna Urbańska
ul. Mieszka I 7D, 86-300 Grudziądz
2. Centrum Trop Sp. z o.o.
ul. Patriotów 220, 04-701 Warszawa
3. Brainstorm Group Sp. z o.o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
4. Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. K
ul. Piwna 3 lok. 7, 91-003 Łódź
Uzasadnienie
Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy Sp. K
ul. Piwna 3 lok. 7, 91-003 Łódź
Część I
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt 17.2. napisał: „Zamawiający zaprosi
Wykonawców na rozmowy, mające na celu weryfikację kompetencji metodyków/diagnostów
wskazanych w ich ofertach(…).W przypadku braku przeprowadzonej rozmowy z dwoma
zaproponowanymi w ofercie metodykami/diagnostami w ustalonym z Wykonawcą terminie –
oferta będzie podlegała odrzuceniu”. W związku z faktem, że na rozmowy, mające na celu

weryfikację kompetencji metodyków/diagnostów wskazanych w ofertach, w rozmowie
uczestniczył inny metodyk/diagnosta niż ten wskazany w ofercie, oferta podlega odrzuceniu.
Część II
Zamawiający w pkt 17.3.2. napisał: „Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie
odpowiada treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP”. W pkt 17.2.9.
napisano „Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonych wraz z ofertą 8miu filmów, zawierających autoprezentację każdego trenera przedstawionego, w ramach
warunków udziału w postępowaniu, przez Wykonawcę. Wykonawca dołączy do Oferty film
dla każdego trenera przedstawionego przez Wykonawcę w Załączniku do Ogłoszenia”.
W związku z faktem, że Wykonawca nie przedstawił trenera, w ramach kompetencji
„Budowanie zespołu, w tym zarządzanie konfliktem” i „Wzmacnianie postawy otwartości na
zgłaszanie pomysłów i brania za nie odpowiedzialności” Zamawiający odrzucił ofertę jako
nieodpowiadającą treści ogłoszenia.
Centrum Trop Sp. z o.o.
ul. Patriotów 220, 04-701 Warszawa
Brainstorm Group Sp. z o.o.
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Część I
Podstawą odrzucenia ofert jest pkt 17.1.1. Ogłoszenia o zamówieniu, który stanowi
„W przypadku, gdy oferta w kryteriach nr 5, 6, i 7 nie uzyska łącznie minimum 40 pkt, oferta
zostanie odrzucona”. W związku z faktem, że oferty powyższych wykonawców uzyskały
łącznie mniej niż 40 pkt w ramach kryteriów 5, 6 i 7 Zamawiający odrzucił te oferty.
Część II
Podstawą odrzucenia ofert jest pkt 17.2.1., który stanowi „W przypadku, gdy oferta
w kryteriach nr 4,5 i 6 nie uzyska łącznie minimum 40 pkt, oferta zostanie odrzucona”.
W związku z faktem, że oferty powyższych wykonawców uzyskały łącznie mniej niż 40 pkt
w ramach kryteriów 4,5 i 6 Zamawiający odrzucił te oferty.

Centrum Edukacyjno Consultingowe Concret Anna Urbańska
ul. Mieszka I 7D, 86-300 Grudziądz
Część I
Podstawą odrzucenia oferty jest pkt 17.1.1. Ogłoszenia o zamówieniu, który stanowi
„W przypadku, gdy oferta w kryteriach nr 5, 6, i 7 nie uzyska łącznie minimum 40 pkt, oferta
zostanie odrzucona”. W związku z faktem, że oferta powyższego Wykonawcy uzyskała łącznie
mniej niż 40 pkt w ramach kryteriów 5, 6 i 7 Zamawiający odrzucił tę ofertę.
Część II
Zamawiający w pkt 17.3.2. napisał: „Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie
odpowiada treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP”. W pkt 17.2.7.
Ogłoszenia o zamówieniu napisano „Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie
złożonej wraz z ofertą koncepcji przeprowadzenia diagnozy zapotrzebowania merytorycznego
i badania potrzeb Zamawiającego, na podstawie których zostanie przygotowany ostateczny,
szczegółowy program merytoryczny całego Programu „Szef jako lider zespołu””. W związku
z tym, że dokumenty składane w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu,
Zamawiający odrzucił ofertę jako nieodpowiadającą treści ogłoszenia.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faks na
nr (+48 22) 201 34 08 lub na e-mail przetargi@ncbr.gov.pl.
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