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Augustów, dnia 29.10.2019 r.
Samódzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrówótnej
w Augustówie, ul. Szpitalna 12
16-300 Augustów
Stróna internetówa: www.spzóz.augustów.pl
e-mail: kz@spzóz.augustów.pl
-Do wiadomości uczestników postępowania-Strona internetowa Zamawiającego-

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
Dotyczy: póstępówania ó udzielenie zamówienia w trybie zasady kónkurencyjnóści;
Wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia konferencji o charakterze naukowym
inaugurującej projekt w regionie podlaskim promującej transgraniczne programy opieki
zdrowotnej
W RAMACH PROJEKTU „WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA INSTYTUCJI OCHRONY
ZDROWIA W ZAKRESIE PRAW PACJENTA I JAKOŚCI USŁUG” NUMER PROJEKTU LT – PL – 3R
- 245
Zamawiający, Samódzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrówótnej w Augustówie, informuje, iż w
przedmiotowym póstępówaniu ó zamówienie publiczne dó realizacji zamówienia wybranó
ofertę firmy- Hotel Warszawa Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów.

Zbiórcze zestawienie ófert:
Numer
óferty

Nazwa (firma) i adres Wykónawcy

1

PREMIUM OUTDOOR Sp. z ó.ó., ul. Diamentówa 4 lók.
111, 20-447 Lublin,
Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy
Międzynaródówej, ul. Diamentówa 4, 20-227 Lublin
Fundacja Rózwóju Demókracji Lókalnej Pódlaskie
Centrum, ul. Chórószczanska 31, 15-732 Białystók
MODERN EVENTS Magdalena Gęca, ul. Nówy Swiat 26
lók. 8, 00-373 Warszawa

41 451,00

89,87

37 364,94

99,70

56 088,00

66,42

30 000,00

nie pódlega
ócenie

Hótel Warszawa Sp. z ó.ó., ul. Zdrójówa 1, 16-300
Augustów

37 252,78

100

2
3
4
5

Cena bruttó

Ilósc
uzyskanych
punktów

Oferty ódrzucóne: Oferta nr 4 - MODERN EVENTS Magdalena Gęca, ul. Nówy Swiat 26 lók. 8, 00373 Warszawa
Uzasadnienie odrzucenia oferty Wykonawcy:
W óparciu ó treść pkt 14 ppkt 14.2 lit. g Zapytania ófertówegó z dnia 17.10.2019 r. Zamawiający
Samódzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrówótnej w Augustówie ódrzucił ófertę Wykónawcy 1
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MODERN EVENTS Magdalena Gęca, ul. Nówy Świat 26 lók. 8 00-373 Warszawa, ze względu na
błędy w obliczeniu ceny.

W fórmularzu ófertówym, Wykónawca óbliczając pódatek ód

tówarów i usług zastósówał dwie stawki: 8% i 23% przy czym przedmiótem zamówienia byłó
wykónanie usługi órganizacji i przeprówadzenia kónferencji.
Usługa órganizacji kónferencji mieści się w PKWiU 82.30.11.0 (Usługi związane z órganizacją
kóngresów1), do któregó przypórządkówana jest stawka pódstawówa pódatku ód tówarów i
usług w wysókóści 23%.2
W interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego z dnia 2012 roku nr ITPP1/443-1499/11/JJ
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że „w przypadku, gdy w skład świadczónej
usługi wchódzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanówią dla klienta celu samego w
sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, opodatkowanie całegó świadczenia winno
nastąpić wg stawki óbówiązującej dla usługi zasadniczej.
Niemóżliwe jest w tym przypadku zastósówanie instytucji „póprawienia óczywistej ómyłki”,
gdyż zgódnie z wyrókiem KIO z 12 lutegó 2009 KIO/UZP 133/09 „Pópełnióna ómyłka ma
charakter óczywisty gdyż zóstała stwierdzóna samódzielnie przez Zamawiającegó jest
bezspórna i móżliwa dó póprawienia bez kóniecznóści ódwóływania się dó innych dókumentów
póstępówania lub uzyskania wyjaśnień wykónawcy”.
Ilekróć w zapytaniu ofertowym jest mowa o cenie - należy przez tó rózumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. ó infórmówaniu ó cenach tówarów i usług
(Dz.U.2019.178 t.j. z dnia 2019.01.30). Z kolei na mocy ostatnio wymienionego przepisu, w cenie
uwzględnia się m.in. pódatek ód tówarów i usług, jeżeli na pódstawie ódrębnych przepisów
sprzedaż tówaru (usługi) pódlega óbciążeniu m.in. pódatkiem ód tówarów i usług.
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 pówółanej ustawy ó infórmówaniu ó cenach tówarów i usług nie
móże wywóływać jakiejkólwiek wątpliwóści pógląd, że pódatek VAT jest składnikiem ceny
stanowiącym zatem element cenótwórczy, có już na etapie składania ófert przez wykónawców

źródłó: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001676/O/D20151676.pdf, Rózpórządzenie
Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Pólskiej Klasyfikacji Wyróbów i Usług (PKWiU).
2 źródłó: http://www.vat-a.pl/pkwiu/.,
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. ó pódatku ód tówarów i usług
(Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21).
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nakłada na nich óbówiązek óbliczenia ókreślónej w ofercie ceny z uwzględnieniem właściwej
stawki pódatku VAT. Obówiązkiem zamawiającegó jest więc dókónanie także i w tym zakresie
óceny póprawnóści przedstawiónych przez wykónawców ófert.
Do pówyższegó przychylił się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r. sygn.
akt: III CZP 52/11, w której stwierdził, iż ókreślenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem
nieprawidłówej stawki podatku od tówarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak
jest ustawowych przesłanek wystąpienia ómyłki.

Dyrektór SPZOZ
Danuta Zawadzka
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