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          Jaworzno 27.04.2018 r. 

 

Do. Oferentów Zamówienia 

 
Dot. Wybór wykonawcy  
 

 

C.M.T. Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu na  zorganizowaniu i przeprowadzeniu: 

.: Branżowe szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje z podziałem na  4 części: 

A. Kursy z zakresu branży informatycznej -graficznej 

Kurs AutoCAD 

Szkolenie Adobe z przygotowaniem do druku oraz profesjonalnym wydrukiem cyfrowym 

Szkolenie Corel Draw z przygotowaniem do druku oraz profesjonalnym wydrukiem cyfrowym 

Szkolenie After Effects 

Szkolenie 3dmax 

Rysunek użytkowy 

Administracja sieci opartych na urządzeniach działających pod kontrolą systemu MikroTik RouterOS. 

Programowanie w języku Python - Raspberry Pi 

Programowanie mikrokontrolerów 

B. Kursy z zakresu branży magazynier, logistyk  

Kurs obsługi wózków widłowych 

Specjalistyczne zajęcia dodatkowe Magazyn 

Specjalistyczne zajęcia dodatkowe Logistyka 

C. Kursy z zakresu branży transportowej 

Kurs kierowcy zawodowego wraz z prawem jazdy kat. C i kwalifikacją wstępną rozszerzona 

D. Kursy z zakresu branży elektryczno-mechatronicznej 

Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC 

Kurs programowania robota przemysłowego Kuka 

Kurs programowanie sterowników przemysłowych PLC 

Kurs Uprawnienia SEP 

 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu: 

„Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i 
nauczycieli CKZiU w Jaworznie”  realizowany w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego

 



 
 
 
 
 

C. M. TC. M. TC. M. TC. M. T....    
consulting management consulting management consulting management consulting management 

trainingtrainingtrainingtraining    
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SAD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD 
W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII 

GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO 

NR KRS 0000443525000044352500004435250000443525    
Kapitał zakładowy 10000,00zł 

wpłacony w całości 

NIP 6751485337 
Regon 122740946 

Numer rachunku bankowego: 
94103000190109853000459181 

Dane teleadresowe 
Ul. Grunwaldzka 275 

43-600 Jaworzno 
WWW.cmt.edu.pl 

 

C. M. TC. M. TC. M. TC. M. T....    
consulting management trainingconsulting management trainingconsulting management trainingconsulting management training    
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

    

 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Centrum Szkoleń i Projektów – Piotr Wiśniewski  - cena 100% 
 
Zamawiający informuje, iż na zamówienie zostały złożone następujące oferty : 
Część A – FHU ATUT – Przemysława Łaszczyk oraz Centrum Szkoleń i Projektów – Piotr Wiśniewski  
Część B - FHU ATUT – Przemysław Łaszczyk oraz Centrum Szkoleń i Projektów – Piotr Wiśniewski 
Część C- Centrum Szkoleń i Projektów – Piotr Wiśniewski 
Część D - Centrum Szkoleń i Projektów – Piotr Wiśniewski 
 
 
Uzasadnienie odrzucenia ofert Firmy ATUT: 

Dot. Części A 

Zamawiający, zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert wymagał, aby Wykonawca wskazał  

w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia, a także cenę w przeliczeniu na jednego 

uczestnika. W tym celu Wykonawca zobowiązany był podzielić kwotę za realizację zamówienia przez 

ilość uczestników, tj. 192, co też Zamawiający wskazał jednoznacznie w treści wzoru formularza 

oferty, załączonego do zaproszenia do składania ofert. Wykonawca w formularzu oferty podał, że 

zamówienie zrealizuje za kwotę brutto w wysokości 47.640,00 zł, cena jednostkowa brutto 

poszczególnego kursu przemnożona razy ilość Uczestników nie równa się wskazanej cenie łącznej. W 

treści oferty jest zatem błąd w obliczeniu ceny, ponieważ cena jednostkowa brutto poszczególnego 

kursu przemnożona razy ilość Uczestników daje łączną cenę brutto 39.060,00 zł. Zamawiający nie ma 

wiedzy, czy Wykonawca błędnie pomnożył cenę za jednego uczestnika, czy też odwrotnie – cena za 

całość realizacji zamówienia jest prawidłowa, tylko przyjął błędnie ilość uczestników lub błędnie 

podzielił ww. kwotę. Informacja na temat ceny w przeliczeniu na jednego uczestnika jest istotna, 

ponieważ Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w oparciu o iloczyn rzeczywistej ilości uczestników 

kursów oraz ceny za jednego uczestnika.  

Zamawiający nie ma wiedzy, którą cenę należy przyjąć za prawidłową, zatem treść oferty nie 

odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, ponieważ zawiera ona dwie różne ceny. Zamawiający 

biorąc powyższe pod uwagę, zobowiązany był odrzucić przedmiotową ofertę w zakresie części A.  

 
Dot. Części B 
Oferta niezgodna z wymogami Zamawiającego, miejsce odbywania się następujących zajęć: 

„Specjalistyczne zajęcia dodatkowe magazyn” oraz „Specjalistyczne zajęcia dodatkowe logistyka” jest 

niezgodne ze wskazanym miejscem odbywania zajęć w zapytaniu  ofertowym tj. CKZiU w Jaworznie. 

Ponadto Zamawiający nie ma wiedzy, który z trenerów jest przypisany do poszczególnego kursów, 

gdyż ogólna liczba trenerów jest mniejsza od całej liczby kursów. 
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Treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.. Zamawiający biorąc powyższe pod 

uwagę, zobowiązany był odrzucić przedmiotową ofertę w zakresie części B.  

 

 
 


