Częstochowa, 06.07.2022 roku
WT.2370.1.11.2022
do uczestników postępowania
WT.2370.1.11.2022
Niniejszym zawiadamiamy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nie
przekraczającej 130.000 złotych netto nr WT.2370.1.11.2022 pn.: „Usługa doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego na rzecz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie’’ najkorzystniejszą
ofertą jest oferta złożona przez:
Kancelaria Radcy Prawnego
„POLPACT”
Wiesław Janus – Radca Prawny
ul. Kopernika 55 lok 25
42-217 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymieniony Zleceniobiorca spełnia wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, a złożona
przez niego oferta jest ofertą najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, w którym zastosowano kryterium
oceny ofert: wynagrodzenie z oferty najniższej/wynagrodzenie z oferty badanej x 100 + 2 pkt. za każdy pełny
rok wykonywania usługi prawnej ponad okres 3 lat w ramach zawodu adwokata lub radcy prawnego na rzecz
wymaganych jednostek.
Poniższe zestawienie przedstawia dane Zleceniobiorców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert.
Ilość uzyskanych punktów wg kryteriów
Wynagrodzenie brutto
+
2 pkt za każdy
pełny rok
wykonywania usługi
prawnej ponad okres
Liczba pkt.
3 lat w ramach
zawodu adwokata lub
radcy prawnego
w wymaganych
jednostkach.

Lp.

Oznaczenie Zleceniobiorcy

1

Kancelaria Radcy Prawnego
POLPACT
Wiesław Janus – Radca
Prawny
Ul. Kopernika 55 lok 25
42-217 Częstochowa

5.490,00 brutto
za miesiąc
21 lat x 2pkt

2

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jacek Ważny
ul. Cisowa 11 lok.103
20-703 Lublin

5.904,00 brutto
za miesiąc

3

4

Kancelaria Radcy Prawnego
Ryszard Szumliński
ul. Dąbrowskiego 7 lok. 25
42-200 Częstochowa

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Bagiński
ul. Kilińskiego 72/74 lok.12
42-218 Częstochowa

6.000,00 brutto
za miesiąc

6.150,00 brutto
za miesiąc
4 lata x 2 pkt

100 pkt + 42 pkt
Razem 142 pkt

Uwagi

Oferta zgodna z opisem przedmiotu
zamówienia

Oferta zgodna z opisem przedmiotu
zamówienia
92,99 pkt

Oferta odrzucona

89,27 pkt +8 pkt
Razem 97,27 pkt

Brak doświadczenia w wykonywaniu pomocy
prawnej w ramach zawodu radcy prawnego lub
adwokata na rzecz jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby
Więziennej lub Straży Granicznej albo na rzecz
podmiotów, realizujących jako zamawiający
zamówienia publiczne.

Oferta zgodna z opisem przedmiotu
zamówienia
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