Jaworzno, 19.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający, C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul.
iż w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

Biała

8, informuje,

KURSY Z ZAKRESU LOGISTYKI z podziałem na części:
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, w zakresie:
Część A: Język zawodowy dla logistyków
Część B: Zakupy i wsparcie logistyczne
postępowania, złożonej przez Wykonawcę:
T4 Future Krzysztof Gryczon
ul. Porzeczkowa 1, 41-806 Zabrze
Uzasadnienie wyboru
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta spełnia
wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
Wybrana oferta była jedyną ofertą spośród ofert nieodrzuconych w przedmiotowym postępowaniu
w zakresie części A, a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na
realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie każdej z części.
Informacja o ofertach odrzuconych, Wykonawcach wykluczonych:
Zamawiajacy informuje, iż odrzucił ofertę Wykonawcy:
Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz
ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno
Powyższa oferta jest niezgodna z treścią zaproszenia do składania ofert.
Zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sale
szkoleniowe. Adres sal szkoleniowych należało wskazać w formualrzu ofertowym. Zgodnie ze zmianą
treści zaproszenia do składania ofert z dnia 23.07.2021 r., Zamawiajacy wprowadził taki obowiazek.
Wykonawca złozył ofertę na nieaktualnym wzorze formularza ofertowego a co za tym idzie, nie podał
adresu sal szkolenjowych.
Powyższe skutkuje tym, że ofera jest niezgodna z treścią zaproszenia i nie podlega dalszej ocenie. Dla
Zamawiajacego istotnym było wskazanie adresu, stąd też zawarł w formularzu ofertowym odpowienie
miejsce, aby Wykonawca go uzupełnił.
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Podsumowanie oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert

część A

część B

1

T4 Future Krzysztof Gryczon
ul. Porzeczkowa 1, 41-806 Zabrze

100 pkt

100 pkt

2

Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz
ul. Emilii Plater 1a/53,
05-500 Piaseczno

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

NORTHTRADE Adam Kozyra
ul. Witosławy 17, 83-330 Żukowo

Nie złożono oferty

95,65 pkt
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