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Katowice , dnia 2 listopada 2021 r. 

Znak: ŚWK.ZZA.271.5.2021.KZ.8 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

W postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w województwie 

śląskim dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (2) 

 

Cześć 1. Spawacz MIG Mag w  Skoczowie   

1. W postępowaniu złożono 1 ofertę  
2. Odrzucono 0 ofert 
3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  
 

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

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 40,00 pkt  

Razem 100 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

4. 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 2.  Kosmetyczka, wizażystka, stylizacja paznokci w Istebnej/Wiśle.   

1. W postępowaniu złożono 1 ofertę  
2. Odrzucono 0 ofert 
3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2  40-952 Katowice.  
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Oferta uzyskała następującą liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 25,00 pkt  

Razem 85 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

4. 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, modułem kasy fiskalnej w Tychach.   

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

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

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 35,00 pkt  

Razem 95,00 pkt.  

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  

4. Zamawiający odrzucił oferty 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 zobowiązanie podmiotu trzeciego  do 

udostępnienia sali do zajęć praktycznych, 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 podmiot trzeci. Do oferty nie dołączył jednak zobowiązania do udostępnienia zasobów, 
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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 przez podmiot udostępniający zasoby. Oferta nie została zatem  

skutecznie uzupełniona zgodnie z wymogami sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu 

środków   komunikacji elektronicznej  i wymogami zamawiającego.  

Cześć 4.   Operator CNC w  Rybniku    

1. W postępowaniu złożono 2 oferty   
2. Odrzucono 0 ofert 
3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy:  

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

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów  

Cena 60,00 pkt  

Doświadczenie 35,00 pkt  

Razem 95,00 pkt.  

Ofertę złożył również wykonawca: 

CNC Millena mgr inż. Mirosław Buczyński Rynek Staromiejski 10/10 75-007 Koszalin 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów  

Cena 39,97 pkt  

Doświadczenie 35,00 pkt  

Razem 74,97 pkt.  

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. 

 

W postępowaniu złożone zostały  złożone ponadto  dwie oferty: 

Ampro Sp. z o.o. Ruda Pilczycka 23 26-234 Ruda Pilczycka 

Art. Colors Models Jolanta Kucharzyk Al. Rejtana 67 35-326 Rzeszów  
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Oferty te nie zostały zaszyfrowane za pośrednictwem  Mini portalu,  stąd nie możliwe było ich 

otwarcie i deszyfrowanie   przy pomocy Mini Portalu. Otrzymane oferty zostały przesłane do 

Urzędu Zamówień Publicznych – Zespołu ds. miniportalu. 

Zamawiający otrzymał  odpowiedź Urzędu Zamówień Publicznych który poinformował,   że 

Wykonawcy składając oferty powinni powoływać się na Identyfikator postępowania z 

miniPortalu nie z Platformy e-Zamówienia, ponieważ te dwa systemy nie są ze sobą 

zintegrowane i podanie numeru z Platformy e-Zamówienia skutkuje brakiem możliwości 

deszyfrowania oferty. W związku z powyższym nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania 

ofert przesłanych przez Wykonawców. 
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