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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/025/2020        Lublin, dnia 10.06.2020 r. 
    

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w części 4 i w części 6 

oraz UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA w części 1, części 2, części 3, części 5 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 euro prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych oraz korekta językowa na potrzeby 

pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o: 
 

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Część 4 Oferta nr 3: 

Maria Groyecka – Wierzchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
Groy Group Maria Groyecka – Wierzchowska 
Ul. 1 Maja 9 lok. 4 
40-224 Katowice 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
 

Część 6 Oferta nr 2: 

Patrycja Mikulska 
Ul. Cedrowa 9/8, 
21-003 Jakubowice Konińskie 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

 

2.  NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony. 
 

3. UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w części 1, części 2, części 3, części 5, na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje punktację przyznaną poszczególnym ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją: 

Część 1 Usługa tłumaczenia artykułu naukowego z języka polskiego na język angielski z zakresu pedagogiki 
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Nazwa (firma)  

i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Cena brutto za 

wykonanie przedmiotu 

zamówienia (20%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Termin realizacji 

tłumaczenia 

(30%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Doświadczenie 

tłumacza 

(50%) 

Łączna punktacja 

 
 

1 

 
 

X 

Marcin Turski prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą 
Usługi językowe Marcin Turski,  
ul. Krajenecka 32,  
60-461 Poznań 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

3 X Maria Groyecka – Wierzchowska 
prowadząca działalność gospodarczą 
pod firmą 
Groy Group Maria Groyecka – 
Wierzchowska 
Ul. 1 Maja 9 lok. 4 
40-224 Katowice 

 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 
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Część 1 Usługa tłumaczenia artykułu naukowego z języka polskiego na język angielski z zakresu pedagogiki 
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Nazwa (firma)  

i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Cena brutto za 

wykonanie przedmiotu 

zamówienia (20%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Termin realizacji 

tłumaczenia 

(30%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Doświadczenie 

tłumacza 

(50%) 

Łączna punktacja 

4 X Konrad Klimkowski prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą 
EGO VIA – Konrad Klimkowski 
Ul. Orzechowskiego 12 lok. 2 
20-429 Lublin 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

 

Część 4 Usługa tłumaczenia tekstu specjalistycznego z języka polskiego na język angielski z zakresu etyki 
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Nazwa (firma)  

i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Cena brutto za 

wykonanie przedmiotu 

zamówienia (20%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Termin realizacji 

tłumaczenia 

(30%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Doświadczenie 

tłumacza 

(50%) 

Łączna punktacja 

 
 

1 

 
 

X 

Marcin Turski prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą 
Usługi językowe Marcin Turski, ul. 
Krajenecka 32,  
60-461 Poznań 

Oferta nie podlega ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

Oferta nie podlega 

ocenie 

 
 

3 

 
 
 

1 

Maria Groyecka – Wierzchowska 
prowadząca działalność gospodarczą 
pod firmą 
Groy Group Maria Groyecka – 
Wierzchowska 
Ul. 1 Maja 9 lok. 4 
40-224 Katowice 

20,00 
30,00 50,00 100,00 

 

 

Część 6 Usługa korekty językowej tekstu specjalistycznego w języku angielskim z zakresu filozofii 
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Nazwa (firma)  

i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Cena ofertowa 

brutto (20%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Potencjał osoby 

skierowanej do 

realizacji 

zamówienia 1 
(30%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Potencjał osoby 

skierowanej do 

realizacji 

zamówienia 2 
(45%) 

Liczba punktów 

przyznanych  

w kryterium  

Studia z filozofii 

w języku 

angielskim (5%) 

Łączna punktacja 

 

2 

 

1 
Patrycja Mikulska 
Ul. Cedrowa 9/8, 
21-003 Jakubowice Konińskie 

14,80 
30,00 30,00 5,00 79,80 

3 2 

Maria Groyecka – Wierzchowska 
prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą 
Groy Group Maria Groyecka – 
Wierzchowska 
Ul. 1 Maja 9 lok. 4 
40-224 Katowice 

20,00 
30,00 0,00 0,00 50,00 

 
 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.                                                                                                      
                                                                                                                                                                              Podpisano                  

     
         Zastępca Dyrektora Administracyjnego  

mgr Marta Gemborys 


