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Katowice , dnia 26 maja 2021 r. 

Znak: ŚWK.ZZA.271.4.2021.KZ.11 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

W postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w województwie 

śląskim dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy -  Część 1,3,5,6,7,8,9 

 

Cześć 1. Magazynier sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych bezpieczną wymianą butli, 

modułem kasy fiskalnej w Bielsku Białej  

1. W postępowaniu złożono 3 oferty   
2. Odrzucono 2 oferty  
3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  
 

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

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  

Razem 100 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

4. Zamawiający odrzucił oferty wykonawców: 
Pro-Edu Sp. J D.Karmazyn Krokocki ul. Mszczonowska 33/35 , 96-100 Skierniewice  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu złożonego  przez 

podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego to  

dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w mieście, w którym  szkoli 
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się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek poprzez udostępnienie sali 

przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył jednak oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez 

podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie 

zamawiającego uzupełnił ofertę jednak uzupełnienie nie zostało opatrzone podpisem 

kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym zgodnie z pkt. 6.7. SWZ i wezwaniem 

Zamawiającego. Oferta nie została zatem  skutecznie uzupełniona zgodnie z wymogami 

sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków   komunikacji elektronicznej  i 

wymogami zamawiającego.  

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z.o.o Os. Słoneczne 14  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski   

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału 

w postępowaniu złożonego  przez podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony 

przez zamawiającego to  dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w 

mieście, w którym  szkoli się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek 

poprzez udostępnienie sali przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 

6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie uzupełnił oferty.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Cześć 3.  Magazynier sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą 

butli, gazowej oraz modułem kasy fiskalnej w Częstochowie.   

1. W postępowaniu złożono 3 oferty   
2. Odrzucono 1 ofertę  
3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  

 
PHTU Trans Am Artur Mirecki ul.Równoległa 63 42-216 Częstochowa  

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  
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Razem 100 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

Ofertę złożył również wykonawca: 

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

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 29,26 pkt  

Doświadczenie 20,00 pkt  

Razem 49,26 pkt.  

4. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: 
Pro-Edu Sp. J D.Karmazyn Krokocki ul. Mszczonowska 33/35 , 96-100 Skierniewice  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu złożonego  przez 

podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego to  

dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w mieście, w którym  szkoli 

się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek poprzez udostępnienie sali 

przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył jednak oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez 

podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie 

zamawiającego uzupełnił ofertę jednak uzupełnienie nie zostało opatrzone podpisem 

kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym zgodnie z pkt. 6.7. SWZ i wezwaniem 

Zamawiającego. Oferta nie została zatem  skutecznie uzupełniona zgodnie z wymogami 

sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków   komunikacji elektronicznej  i 

wymogami zamawiającego.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Cześć 5.  Magazynier sprzedawca z obsługą wózków jezdniowych z  bezpieczną wymianą 

butli gazowej, modułem kasy fiskalnej w Sosnowcu.   
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1. W postępowaniu złożono 4 oferty   
2. Odrzucono 2 oferty  
3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  

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

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  

Razem 100 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

Ofertę złożył również wykonawca: 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak ul. Katowicka 67 41-250 Czeladź 

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 57,67 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  

Razem 97,67 pkt.  

4. Zamawiający odrzucił oferty wykonawców: 
Pro-Edu Sp. J D.Karmazyn Krokocki ul. Mszczonowska 33/35 , 96-100 Skierniewice  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu złożonego  przez 

podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego to  

dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w mieście, w którym  szkoli 

się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek poprzez udostępnienie sali 

przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył jednak oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez 

podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie 

zamawiającego uzupełnił ofertę jednak uzupełnienie nie zostało opatrzone podpisem 

kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym zgodnie z pkt. 6.7. SWZ i wezwaniem 
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Zamawiającego. Oferta nie została zatem  skutecznie uzupełniona zgodnie z wymogami 

sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków   komunikacji elektronicznej  i 

wymogami zamawiającego.  

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z.o.o Os. Słoneczne 14  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski   

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału 

w postępowaniu złożonego  przez podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony 

przez zamawiającego to  dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w 

mieście, w którym  szkoli się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek 

poprzez udostępnienie sali przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 

6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie uzupełnił oferty.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Cześć 6.   Spawacz MAG MIG w Pyskowicach/Gliwicach    

1. W postępowaniu złożono 2 oferty   
2. Odrzucono 1 ofertę 
3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  

 
Ośrodek Szkolenia Spawaczy Welder s.c. ul. Portowa 16w 44-102 Gliwice  

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  

Razem 100 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

4. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2  40-952 Katowice. 

 Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego 
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oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału 

w postępowaniu złożonych  przez podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony 

przez zamawiającego to  dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w 

mieście, w którym  szkoli się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek 

poprzez udostępnienie sali przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył jednak zobowiązania 

podmiotu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu złożonych przez podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 6.4 SWZ  i 

art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie zamawiającego uzupełnił ofertę o oświadczenia 

o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu 

trzeciego. Nie przedłożył zobowiązania  podmiotu trzeciego do oddania zasobów do 

dyspozycji.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Cześć 7. Przeprowadzenie kursu zawodowego Kosmetyczka, wizażystka, stylizacja paznokci 

w Katowicach  

1. W postępowaniu złożono 4 oferty   

2. Odrzucono 3 oferty    

3. Oferta nie podlegająca odrzuceniu  została  złożona przez: 

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

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  

Razem 100,00pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

4. Zamawiający odrzucił oferty wykonawców: 
Pro-Edu Sp. J D.Karmazyn Krokocki ul. Mszczonowska 33/35 , 96-100 Skierniewice  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o braku podstaw do 
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wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu złożonego  przez 

podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego to  

dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w mieście, w którym  szkoli 

się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek poprzez udostępnienie sali 

przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył jednak oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez 

podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie 

zamawiającego uzupełnił ofertę jednak uzupełnienie nie zostało opatrzone podpisem 

kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym zgodnie z pkt. 6.7. SWZ i wezwaniem 

Zamawiającego. Oferta nie została zatem  skutecznie uzupełniona zgodnie z wymogami 

sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków   komunikacji elektronicznej  i 

wymogami zamawiającego.  

Ok.  Ośrodek kursów Edmund Kwidziński  Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt  3,4,6  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawca nie opatrzył oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub osobistym.  Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp pkt 8.1 SWZ ofertę 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 
p.z.p., Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy, jest nieważna 
na podstawie odrębnych przepisów, nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.  

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu ul. Pułaskiego 3 41-902 Bytom  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt  3,4,6  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawca nie opatrzył oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub osobistym.  Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp pkt 8.1 SWZ ofertę 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 
p.z.p., Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy, jest nieważna 
na podstawie odrębnych przepisów, nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.  

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(63)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(63)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
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5. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Cześć 8. Przeprowadzenie kursu zawodowego Barber w Pszczynie.  

1. W postępowaniu złożono 2 oferty   

2. Odrzucono 1 ofertę   

3. Oferta nie podlegająca odrzuceniu  została  złożona przez: 

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

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 35,00 pkt  

Razem 100,00pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

5. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu ul. Pułaskiego 3 41-902 Bytom  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt  3,4,6  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawca nie opatrzył oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub osobistym.  Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp pkt 8.1 SWZ ofertę 
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 
p.z.p., Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy, jest nieważna 
na podstawie odrębnych przepisów, nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Cześć 9.  Przeprowadzenie kursu zawodowego Magazynier sprzedawca z obsługą wózków 

jezdniowych z  bezpieczną wymianą butli gazowej, modułem kasy fiskalnej w Pszczynie    

1. W postępowaniu złożono 3 oferty   

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(63)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(226)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
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2. Odrzucono 2 oferty  

3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  

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

Oferta uzyskała następująca liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  

Razem 100 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

4. Zamawiający odrzucił oferty wykonawców: 

Pro-Edu Sp. J D.Karmazyn Krokocki ul. Mszczonowska 33/35 , 96-100 Skierniewice  

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu złożonego  przez 

podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego to  

dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w mieście, w którym  szkoli 

się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek poprzez udostępnienie sali 

przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył jednak oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez 

podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie 

zamawiającego uzupełnił ofertę jednak uzupełnienie nie zostało opatrzone podpisem 

kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym zgodnie z pkt. 6.7. SWZ i wezwaniem 

Zamawiającego. Oferta nie została zatem  skutecznie uzupełniona zgodnie z wymogami 

sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków   komunikacji elektronicznej  i 

wymogami zamawiającego.  

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z.o.o Os. Słoneczne 14  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski   

Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie  art. 226 ust 1 pkt 2 lit c ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału 

w postępowaniu złożonego  przez podmiot trzeci udostępniający  zasoby, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postepowaniu. Warunek  udziału w postępowaniu określony 
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przez zamawiającego to  dysponowanie salą/placem manewrowym do zajęć praktycznych w 

mieście, w którym  szkoli się grupa. Wykonawca w ofercie  oświadczył ze spełnia  warunek 

poprzez udostępnienie sali przez pomiot trzeci. Do oferty nie dołączył oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonych przez podmiot  trzeci,  zgodnie z pkt 

6.4 SWZ  i art. 125 ust 5 PZP. Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie uzupełnił oferty.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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