
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykluczeniu 

wykonawcy i odrzuceniu oferty 

 Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „PRZEPROWADZENIE  KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 20 

OSÓB W RAMACH PROJEKTU  „KOBIETY GÓRĄ” PODDZIAŁANIE 6.1.1. POKL” 

Zadanie Nr 3 Kurs sekretarsko – księgowy – 7 osób 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez  

Learn Power Group Sp. z o.o. 

45-087 Opole, ul. Powstańców Śl. 16/2 

Uzasadnienie wyboru  

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium 
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała 
najniższą cenę spośród przedstawionych w pozostałych ofertach niepodlegających 
odrzuceniu – 6 130 zł,  

a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: najniższa Cena – 100 % – 100 
punktów.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono 

następujące oferty: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena brutto 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

1.  Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich 

45-564 Opole, ul. Solskiego 29 
7 800,00 79 

2.  Centrum Edukacji Zawodowej CARGO 

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9 
11 200,00 55 

3.  Learn Power Group Sp. z o.o. 

45-087 Opole, ul. Powstańców Śl. 16/2 
6 130,00 100 

4.  INTER-WIEDZA Sp. z o.o. 

45-952 Opole, ul. Damrota 10 
6 720,00 91 



Zadanie Nr 4 Opiekun osób starszych z modułem języka niemieckiego – 2 

osoby 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez  

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 

Uzasadnienie wyboru  

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium 
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała 
najniższą cenę spośród przedstawionych w pozostałych ofertach niepodlegających 
odrzuceniu – 7 100 zł,  

a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: najniższa Cena – 100 % – 100 
punktów.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono 

następujące oferty: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena brutto 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

1.  Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich 

45-564 Opole, ul. Solskiego 29 
8 600,00 83 

2.  

Video Computer Serwis Mariusz 

Dąbrowski 

49-300 Brzeg, ul. Ks. Jerzego II Piasta 

8/2 

9 180,10 

Wykonawca 

wykluczony, a 

oferta odrzucona 

3.  Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 
7 100,00 100 

4.  
ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo 

Grzegorz Rippel 

45-131 Opole, ul. Cygana 4 

9 862,00 

Wykonawca 

wykluczony, a 

oferta odrzucona 

5.  INTER-WIEDZA Sp. z o.o. 

45-952 Opole, ul. Damrota 10 
10 000,00 71 

Oferta nr 2 Video Computer Serwis Mariusz Dąbrowski 49-300 Brzeg, ul. Ks. 

Jerzego II Piasta 8/2, i 

Oferta nr 4 ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel 45-131 Opole, ul. 

Cygana 4 



 

Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – 

Załącznika nr 5 do oferty – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, w terminie do dnia 13 września 2012 r. do godziny 1000 nie złożył 

wymaganego dokumentu. Tym samym nie spełnił warunków udziału 

w postępowaniu. 

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu 

o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4), gdyż nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 

się za odrzuconą na podst. art. 24 ust. 4 pzp w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp 

ofertę wykonawcy wykluczonego. 

 

Zadanie Nr 5 Opiekunka dziecięca- 3 osoby 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez Centrum Nauki i Biznesu 

ŻAK Sp. z o.o. 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 

Uzasadnienie wyboru  

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium 
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała 
najniższą cenę spośród przedstawionych w pozostałych ofertach niepodlegających 
odrzuceniu – 4 680 zł,  

a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: najniższa Cena – 100 % – 100 
punktów.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono 

następujące oferty: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena brutto 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

1.  Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich 

45-564 Opole, ul. Solskiego 29 
7 000,00 67 



2.  

Video Computer Serwis Mariusz 

Dąbrowski 

49-300 Brzeg, ul. Ks. Jerzego II Piasta 

8/2 

6 451,30 

Wykonawca 

wykluczony, a 

oferta odrzucona 

3.  Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 
4 680,00 100 

4.  
ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo 

Grzegorz Rippel 

45-131 Opole, ul. Cygana 4 

9 081,00 

Wykonawca 

wykluczony, a 

oferta odrzucona 

Oferta nr 2 Video Computer Serwis Mariusz Dąbrowski 49-300 Brzeg, ul. Ks. 

Jerzego II Piasta 8/2, i 

Oferta nr 4 ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel 45-131 Opole, ul. 

Cygana 4 

 

Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – 

Załącznika nr 5 do oferty – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, w terminie do dnia 13 września 2012 r. do godziny 1000 nie złożył 

wymaganego dokumentu. Tym samym nie spełnił warunków udziału 

w postępowaniu. 

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu 

o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4), gdyż nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 

się za odrzuconą na podst. art. 24 ust. 4 pzp w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp 

ofertę wykonawcy wykluczonego. 

  

Zadanie Nr 7 Pracownik biurowy, kadr i płac- 4 osoby 

Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez  

INTER-WIEDZA Sp. z o.o. 

45-952 Opole, ul. Damrota 10 

Uzasadnienie wyboru  

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium 
oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała 
najniższą cenę spośród przedstawionych w pozostałych ofertach niepodlegających 
odrzuceniu – 4 600 zł,  



a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert 
przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: najniższa Cena – 100 % – 100 
punktów.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono 

następujące oferty: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena brutto 

Liczba pkt w 

kryterium cena – 

100% 

1.  Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich 

45-564 Opole, ul. Solskiego 29 
5 750,00 80 

2.  

Video Computer Serwis Mariusz 

Dąbrowski 

49-300 Brzeg, ul. Ks. Jerzego II Piasta 

8/2 

4 245,00 

Wykonawca 

wykluczony, a 

oferta odrzucona 

3.  Centrum Edukacji Zawodowej CARGO  

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9 
8 450,00 54 

4.  INTER-WIEDZA Sp. z o.o. 

45-952 Opole, ul. Damrota 10 
4 600,00 100 

 

Oferta nr 2 Video Computer Serwis Mariusz Dąbrowski 49-300 Brzeg, ul. Ks. 

Jerzego II Piasta 8/2, i 

 

Wykonawca wezwany do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 dokumentów – 

Załącznika nr 5 do oferty – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, w terminie do dnia 13 września 2012 r. do godziny 1000 nie złożył 

wymaganego  

dokumentu. Tym samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. 

Wg pkt 5.2.1 SIWZ w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 

dysponują lub będą dysponować min. 1 osobą do każdego kursu (części/zadania) 

posiadającą doświadczenie min. 1 rok w prowadzeniu kursu oraz zajęć praktycznych 

w temacie odpowiednio do części/zadania. Wykonawca nie wykazał w swojej ofercie, 

ani w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, spełnienia niniejszego 

wymogu Zamawiającego. 

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu 

o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt. 4), gdyż nie wykazał 



spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje 

się za odrzuconą na podst. art. 24 ust. 4 pzp w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt. 5 pzp 

ofertę wykonawcy wykluczonego. 

Zamawiający zgodnie z art. 94 ustawy Pzp zawiera umowę w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

faksem lub elektronicznie. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia 

faksem lub elektronicznie termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od 

daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem lub 

elektronicznie.       

     

 

Zbigniew Kłaczek 

Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy 

w Brzegu 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 18 września 2012r. 

 


