
 

ul. Gliwicka 33,  

44-201 Rybnik 

 

www.psychiatria.com    

NIP: 642-25-99-502  

REGON: 000292936 

KRS: 0000057601 

RPWDL: 000000013265 

tel.: +48 32 43 28 100 

fax: +48 32 42 26 875  

 

e-mail: szpital@psychiatria.com e-mail: szpital@psychiatria.com fax: +48 32 42 26 875  e-mail: szpital@psychiatria.com  

 

 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

Rybnik, dnia 4 września 2018 r. 

 

DZp.380.2.17.2018.DGt.400 

 Znak sprawy 

 

 

Do Wszystkich Wykonawców  
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego  na „ Usługa doradcza polegająca na rozliczaniu, 

sprawowaniu opieki i kontroli na projektem pn.: „Kompleksowa poprawa warunków oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych” w ramach realizacji 

projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry 

gospodarki opartej na wiedzy; dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i 

rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy; dla 

poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki 

zdrowotnej – konkurs (nr naboru RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17)”. 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 25 pkt 3) obowiązującego u Zamawiającego Wewnętrznego 

regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia 

Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r.), zwanego dalej WRUZ, odrzuca w w/w 

postępowaniu ofertę Wykonawcy: 

 

CKSP Sp. z o.o. 

Al. Solidarność 115 lok. 

00-140 Warszawa 

 

ponieważ Wykonawca nie uzupełnił dokumentów dotyczących treści złożonej oferty. 

 Zamawiający pismem z dnia 29 sierpnia 2018 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na rozliczeniu min. 2 

projektów RPO o wartości dotacji min. 500 000,00 zł każdy, na które nie uzyskał odpowiedzi do 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na uzupełnienie tj. do dnia 31.08.2018 r. Wobec 

tego należy ofertę odrzucić. 

 

 

 Ponadto, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

w Rybniku, działając na podstawie § 8 ust. 32 pkt 1) WRUZ, unieważnia w/w postępowanie, 

ponieważ oferta z najniższą ceną  ( 51 660,00 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (43 665,00 zł brutto). 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie planuje wszcząć nowe 

postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia. 
 

  

 

 Z poważaniem 

  

    pDyrektor Szpitala 

     Andrzej Krawczyk               Dyrektor 

Szpitala 

                    Andrzej Krawczyk 

  

 (podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej) 
        

 

 

 


