Jaworzno, 17.01.2017 r.

WYKONAWCY
/wg rozdzielnika/

Zamawiający, C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275, informuje,
iż w postępowaniu, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia pn.:
„Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL Base”
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez:
Media Learning Tomasz Piesiur
Szkolenia, Doradztwo, Konsulting
ul. Brzozowa 35,
41-600 Świętochłowice

Uzasadnienie wyboru
Wykonawca wybrany 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 nieodrzuconych w przedmiotowym postępowaniu,
a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację
przedmiotowego zamówienia.

Informacja o wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych:
Zamawiający odrzucił następujące oferty:
Jolanta Pawlik-Rusek Szkolenia za miastem
Przybysławice 95, 32-045 Minoga
Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert, Wykonawca winien podać w ofercie łączną cenę
brutto. Wykonawca w ofercie wskazał kwotę 11.180,00 zł. Oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
gdyż nie stanowi iloczynu godzin kursu oraz cen za godzinę kursu i wynajmu sali szkoleniowej.
Zamawiający nie jest w stanie poprawić ceny podanej w ofercie, gdyż Wykonawca wskazał, że ceny
za godzinę kursu oraz za godzinę sali szkoleniowej należy powiększyć o cenę egzaminów bez podania
tejże kwoty. Zamawiający, wobec braku dokładnych danych, na podstawie których mógłby dokonać
poprawy ceny, zmuszony jest odrzucić ofertę jako niezgodną z treścią Zaproszenia do składania
ofert.
Zamawiający, zgodnie z pkt 5 ppkt 2 lit. c) Zaproszenia do składania ofert wymagał, aby Wykonawca
dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która posiada ukończony kurs pedagogiczny.
„Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego”
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Wykonawca wskazał w ofercie Panią Jolantę Pawlik-Rusek, a w wykazie osób podał informację
że ww. osoba „posiada uprawnienia pedagogiczne”, co nie jest równoznaczne z ukończonym kursem
pedagogicznym. Ponadto, zgodnie z treścią wykazu osób, należało wskazać rodzaj odbytego kursu,
której to informacji w wykazie nie podano. Wykonawca dołączył natomiast do oferty kopię
zaświadczenia o ukończeniu kursu trenerskiego, a nie kursu pedagogicznego.
Należy zatem uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co skutkuje odrzuceniem
oferty jako niezgodnej z treścią Zaproszenia do składania ofert.
Blue Education Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę, której cena wynosi 249.004,00 zł brutto, natomiast Zamawiający
przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia środki w wysokości 106.400,00 zł brutto.
Zgodnie z zapisami pkt 7 ppkt 6) Zaproszenia do składnia ofert Zamawiający odrzuci oferty, których
cena brutto będzie przekraczać kwotę, jaką dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego
zamówienia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W związku z faktem, iż cena oferty przekracza
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego, odrzucono przedmiotową ofertę.

Instytut Edukacji I Rozwoju ALFA PRIM Krzysztof Wostal
Pl. Grunwaldzki 8-10/103, 40-127 Katowice
Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę, której cena wynosi 134.332,80 zł brutto, natomiast Zamawiający
przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia środki w wysokości 106.400,00 zł brutto.
Zgodnie z zapisami pkt 7 ppkt 6) Zaproszenia do składnia ofert Zamawiający odrzuci oferty, których
cena brutto będzie przekraczać kwotę, jaką dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego
zamówienia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W związku z faktem, iż cena oferty przekracza
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego, odrzucono przedmiotową ofertę.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę, której cena wynosi 167.040,00 zł brutto, natomiast Zamawiający
przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia środki w wysokości 106.400,00 zł brutto.
Zgodnie z zapisami pkt 7 ppkt 6) Zaproszenia do składnia ofert Zamawiający odrzuci oferty, których
cena brutto będzie przekraczać kwotę, jaką dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego
zamówienia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W związku z faktem, iż cena oferty przekracza
kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego, odrzucono przedmiotową ofertę.

Informacja o przyznanej punktacji:
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Nr
oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert

RAZEM

Cena 80%

Doświadczenie
20%

1

Jolanta Pawlik-Rusek Szkolenia za
miastem
32-046 Minoga
Przybysławice 95

--------------------

------------------------

-----------------

2

Blue Education Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa

--------------------

---------------------

------------------

3

Media Learning Tomasz Piesiur
Szkolenia, Doradztwo, Konsulting
ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice

80 pkt

4

Instytut Edukacji I Rozwoju ALFA PRIM
Krzysztof Wostal
Pl. Grunwaldzki 8-10/103, 40-127
Katowice

---------------------

-----------------------

----------------

5

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

-------------------

------------------------

------------------

16 pkt

96 pkt

Rozdzielnik:
1. Jolanta Pawlik-Rusek Szkolenia za miastem
32-046 Minoga, Przybysławice 95
2. Blue Education Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
3. Media Learning Tomasz Piesiur
Szkolenia, Doradztwo, Konsulting
ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice
4. Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM Krzysztof Wostal
Pl. Grunwaldzki 8-10/103, 40-127 Katowice
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
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