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Uczestnicy postępowania 

 
 

 

W związku z zapytaniem ofertowym nr 15/PASUSZ/FRDL dot. usługi przeprowadzenia 
kursów zawodowych dla uczestników projektu, będących uczniami technikum lub szkoły 

branżowej z terenu powiatu tarnogórskiego w ramach projektu  pn. ,,Powiatowa Akademia 
Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w 

ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 
pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej informuje, że dokonał wyboru ofert na realizację następujących kursów: 

 
Zadanie 1 – AutoCAD lub równoważny: 

 

CAD Consult Andrzej Kuś 
ul. Sienkiewicza 15  

43-100 Tychy  
Cena oferty: 10.941,00 zł 

 

 
Zadanie 2 - Diagnostyka pojazdów 

 
AKASTEL Artur Stachura  

ul. Jabłoniowa 48/20 

40-111 Katowice 
Cena oferty: 11.070,00 zł 

 
 

Zadanie 3 - Fotografia produktowa/reklamowa 

 
ZDZ w Katowicach  

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu  
ul. Krasińskiego 2 40-952 Katowice 

ul. Park Hutniczy 13 41-800 Zabrze 
Cena oferty: 9.000,00 zł 

 

 
Zadanie 4 - Kurs baristy 

 
Tomasz Choma  

ul. Ułańska 18/4  

42-600 Tarnowskie Góry 
Cena oferty: 9.492,00 zł 
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Zadanie 5 - Kurs barmański 
 

RestArtAcademy  

Akademia Sztuki Restauracyjnej Marcin Włodarczyk  
ul. Kościuszki 11  

32-082 Zelków 
Cena oferty: 9.000,00 zł 

 
 

Zadanie 8 - Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymiana butli (II WJO) 

 
Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała  

ul. Zakopiańska 9  
30-418 Kraków 

Cena oferty: 37.400,00 zł 

 
 

Zadanie 10 - Upięcia i koki 
 

ZDZ w Katowicach  

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu  
ul. Krasińskiego 2 40-952 Katowice 

ul. Park Hutniczy 13 41-800 Zabrze 
Cena oferty: 4.830,00 zł 

 
 

Jednocześnie informuję, iż w zakresie zadań nr 6, 7 oraz 9, postępowanie zostało unieważnione. 

Powodem unieważnienia postępowania w zakresie zdania nr 6 i 7 jest brak ofert niepodlegających 
odrzuceniu – wprawdzie w zadaniach tych wpłynęły oferty, jednakże zostały one odrzucone, zgodnie 

z uzasadnieniem zawartym w załączniku do niniejszego zawiadomienia. Podstawa nieważnienia 
postępowania wymienionych zadań: rozdział X pkt 1 lit.b: Zapytania ofertowego: „Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie w przypadku braku ofert 

nie podlegających odrzuceniu.” Natomiast w przypadku zadania nr 9 powodem unieważnienia 
postępowania jest brak złożonych. Podstawa unieważnienia postępowania wymienionego zadania: 

rozdział X pkt 1 lit.a: Zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
postępowania na każdym etapie w przypadku braku złożonych ofert”. 

 
 

                                                 /Marlena Moliszewska-Gumulak/ 

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

 
 

 

 
Załącznik: 

 
Załącznik nr 1 – Wykaz Oferentów wraz z oceną złożonych ofert, w tym uzasadnieniem odrzucenia 

niektórych z nich w poszczególnych zadaniach. 
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Załącznik nr 1 

 
Wykaz Oferentów  

wraz z oceną złożonych ofert, w tym uzasadnieniem odrzucenia niektórych z nich w poszczególnych 
zadaniach 

 

 
 

Lp. Nazwa wystawcy oferty Opis 

Zadanie 1. AutoCAD lub równoważny 

1 

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz 

ul. Krakowska 5/201 15-875 

Białystok 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 

2 

Business Masters Centrum Edukacji 

Jadwiga Drzewosz ul. Grabowa 8 95-

200 Pabianice 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 

3 
CAD Consult Andrzej Kuś ul. 

Sienkiewicza 15 43-100 Tychy 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego; oferta uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” i tym samym 

została wskazana do realizacji kursu; 

4 

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz 

Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 

Kraków 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego (oferta nie zawierała 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w Rozdziale VII zapytania 

ofertowego (oferta nie spełniła warunku dotyczącego wykazu osób 

przewidzianych do realizacji kursu) i tym samym została odrzucona zgodnie 

z Rozdziałem X pkt 3 lit.a i lit.b Zapytania ofertowego; 

5 
IT szkolenia Jarosław Kapusta ul. Św. 

Jadwigi 12 50-266 Wrocław 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; jednocześnie 

Zamawiający informuje o brakujących datach przy podpisie Oferenta  

w dokumentacji ofertowej – zauważony brak nie wpłynął na ocenę oferty; 

6 
PROCAD S.A. ul. Kartuska 215 80-

122 Gdańsk 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 

7 

ZDZ w Katowicach Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego w Zabrzu ul. 

Krasińskiego 2 40-952 Katowice; ul. 

Park Hutniczy 13 41-800 Zabrze 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu (oferta zawiera cenę 

przekraczającą budżet Zamawiającego, jednak nie ma to wpływu na jej 

ocenę formalną); 
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Zadanie 2. Diagnostyka pojazdów 

1 

AKASTEL Artur Stachura ul. 

Jabłoniowa 48/20, 40-111 

Katowice 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego; oferta uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” i tym samym 

została wskazana do realizacji kursu (oferta wprawdzie przekracza kwotę 

założoną w budżecie Zamawiającego, jednakże Zamawiający może 

przeznaczyć kwotę wyższą na realizację zamówienia) 

Zadanie 3. Fotografia produktowa/reklamowa 

1 
CENUS Agnieszka Buczkowska ul. 

Poznańska 99 60-185 Poznań 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 

2 

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz 

Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 

Kraków 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego (oferta nie zawierała 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w Rozdziale VII zapytania 

ofertowego Oferent nie wykazał spełniania warunku dotyczącego 

wykonanych usług; Zamawiający zdecydował o nie spełnieniu ww. 

warunków z powodu niejednoznaczności wskazanych kursów/szkoleń z 

zakresem przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie wezwał Oferenta do 

wyjaśnienia stwierdzonych niejednoznaczności, ponieważ oferta i tak 

podlegała odrzuceniu z uwagi na brak załącznika nr 2 ) i tym samym została 

odrzucona zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 lit. a i lit.b Zapytania ofertowego; 

3 

ZDZ w Katowicach Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego w 

Zabrzu ul. Krasińskiego 2 40-952 

Katowice; ul. Park Hutniczy 13 

41-800 Zabrze 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego; oferta uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” i tym samym 

została wskazana do realizacji kursu; 

Zadanie 4. Kurs baristy 

1 
ALL-IN Waldemar Mucha ul. 

Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu (oferta zawiera cenę 

przekraczającą budżet Zamawiającego, jednak nie ma to wpływu na jej 

ocenę formalną); 

2 

Corriere Caffe Sp. z o.o. ul. 

Kaziemierza Wielkiego 10/20 41-500 

Chorzów 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; (oferta zawiera cenę 

przekraczającą budżet Zamawiającego, jednak nie ma to wpływu na jej 

ocenę formalną); 

3 

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz 

Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 

Kraków 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 
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4 
Tomasz Choma ul. Ułańska 18/4 

42-600 Tarnowskie Góry 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego; oferta uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” i tym samym 

została wskazana do realizacji kursu; jednocześnie Zamawiający informuje  

o brakujących datach przy podpisie Oferenta w dokumentacji ofertowej – 

zauważony brak nie wpłynął na ocenę oferty; 

5 
MEGA Centrum Rozwoju ul. 

Narutowicza 7a 41-933 Bytom 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego (formularz ofertowy 

nie został podpisany przez Oferenta) i tym samym została odrzucona 

zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 zapytania ofertowego  

(formularz ofertowy został jedynie zaparafowany przez nie dającą się 

zidentyfikować osobę, natomiast na dole formularza wpisano jedynie datę 

28.02.2020 r. bez wymaganego w tym miejscu podpisu Oferenta lub osoby 

upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta); 

6 

O.K. Ośrodek Kursów Edmund 

Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-

200 Wejherowo 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty i 

tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; (oferta zawiera cenę 

przekraczającą budżet Zamawiającego, jednak nie ma to wpływu na jej 

ocenę formalną); 

7 

RestArtAcademy Akademia Sztuki 

Restauracyjnej Marcin Włodarczyk ul. 

Kościuszki 11 32-082 Zelków 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 

8 
SANNORT SP. Z O.O. ul. Ożarowska 

75 27-600 Sandomierz 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego (oferta nie zawierała 

kompletnego załącznika nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego 

Oświadczenia) i tym samym została odrzucona zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 

lit. a Zapytania ofertowego; 

9 

ZDZ w Katowicach Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego w Zabrzu ul. 

Krasińskiego 2 40-952 Katowice; ul. 

Park Hutniczy 13 41-800 Zabrze 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 

Zadanie 5. Kurs barmański 

1 
ALL-IN Waldemar Mucha ul. 

Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; (oferta zawiera cenę 

przekraczającą budżet Zamawiającego, jednak nie ma to wpływu na jej 

ocenę formalną); 

2 

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz 

Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 

Kraków 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; (oferta zawiera cenę 

przekraczającą budżet Zamawiającego, jednak nie ma to wpływu na jej 

ocenę formalną); 
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3 
MEGA Centrum Rozwoju ul. 

Narutowicza 7a 41-933 Bytom 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego  - formularz 

ofertowy nie został podpisany przez Oferenta (formularz ofertowy został 

jedynie zaparafowany przez nie dającą się zidentyfikować osobę, natomiast 

na dole formularza wpisano jedynie datę 28.02.2020 r. bez wymaganego  

w tym miejscu podpisu Oferenta lub osoby upoważnionej do występowania 

w imieniu Oferenta) oraz w Rozdziale VII zapytania ofertowego  

(Oferent nie wykazał spełniania warunku dotyczącego wykonanych usług 

oraz w zakresie doświadczenia osób przewidzianych do realizacji kursu; 

Zamawiający zdecydował o nie spełnieniu ww. warunków z powodu 

niejednoznaczności wskazanych kursów/szkoleń z zakresem przedmiotu 

zamówienia; Zamawiający nie wezwał Oferenta do wyjaśnienia 

stwierdzonych niejednoznaczności, ponieważ oferta i tak podlegała 

odrzuceniu z uwagi na brak podpisu na formularzu oferty); 

mając na uwadze powyższe, oferta została odrzucona zgodnie z Rozdziałem 

X pkt 3 lit. a i lit.b Zapytania ofertowego; 

4 

O.K. Ośrodek Kursów Edmund 

Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-

200 Wejherowo 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty i 

tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; (oferta zawiera cenę 

przekraczającą budżet Zamawiającego, jednak nie ma to wpływu na jej 

ocenę formalną); 

5 

RestArtAcademy Akademia Sztuki 

Restauracyjnej Marcin 

Włodarczyk ul. Kościuszki 11 32-

082 Zelków 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego; oferta uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” i tym samym 

została wskazana do realizacji kursu; 

6 
SANNORT SP. Z O.O. ul. Ożarowska 

75 27-600 Sandomierz 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego (oferta nie zawierała 

kompletnego załącznika nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego 

Oświadczenia) i tym samym została odrzucona zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 

lit. a Zapytania ofertowego; 

Zadanie 6. Kurs certyfikowany z języka migowego 

1 

Polski Związek Głuchych Oddział 

Śląski ul. Pod Młynem 1b 40-310 

Katowice 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego (oferta nie spełniła 

warunku dotyczącego wykazu osób przewidzianych do realizacji kursu – 

Oferent wskazał do realizacji kursu osoby, z których część nie posiada 

wymaganego w zapytaniu doświadczenia dot. osoby z pozycji nr 3) i tym 

samym została odrzucona zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 lit.b zapytania 

ofertowego; 

Zadanie 7. Kurs dietetyki 

1 

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz 

Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 

Kraków 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego (oferta nie zawierała 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w Rozdziale VII zapytania 

ofertowego (oferta nie spełniła warunku dotyczącego wykazu osób 
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przewidzianych do realizacji kursu – Oferent nie opisał doświadczenia 

wskazanych osób) i tym samym została odrzucona zgodnie z Rozdziałem X 

pkt 3 lit. a i lit.b Zapytania ofertowego; 

2 
EFFEKT SP. Z O.O. ul. Staromiejska 

6/3 41-013 Katowice 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego (oferta nie spełniła 

warunku dotyczącego wykazu osób przewidzianych do realizacji kursu 

Oferent wskazał osobę, która nie posiada wymaganego w Zapytaniu 

doświadczenia, ponieważ wskazane kursy nie zostały zrealizowane – są  

w trakcie realizacji) i tym samym została odrzucona zgodnie z Rozdziałem X 

pkt 3 lit.b zapytania ofertowego; 

3 
MEGA Centrum Rozwoju ul. 

Narutowicza 7a 41-933 Bytom 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego - formularz ofertowy 

nie został podpisany przez Oferenta (formularz ofertowy został jedynie 

zaparafowany przez nie dającą się zidentyfikować osobę, natomiast na dole 

formularza wpisano jedynie datę 28.02.2020 r. bez wymaganego  

w tym miejscu podpisu Oferenta lub osoby upoważnionej do występowania 

w imieniu Oferenta) oraz w Rozdziale VII zapytania ofertowego (oferta nie 

spełniła warunku dotyczącego programu kursu, którego zajęcia praktyczne 

powinny stanowić min. 50 % godzin – przedłożony program kursu nie jest 

zatem zgodny z przedmiotem zamówienia) i tym samym została odrzucona 

zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 lit.a i lit.b Zapytania ofertowego; 

Zadanie 8. Kurs na wózek widłowy wraz z bezpieczną wymiana butli (II WJO) 

1 

Centrum Szkoleniowe OMEGA 

Łukasz Dybała ul. Zakopiańska 9 

30-418 Kraków 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego; oferta uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” i tym samym 

została wskazana do realizacji kursu; 

2 

ZDZ w Katowicach Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego w Zabrzu ul. 

Krasińskiego 2 40-952 Katowice; ul. 

Park Hutniczy 13 41-800 Zabrze 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego, jednak uzyskała 

mniejszą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” od wybranej oferty  

i tym samym nie została wskazana do realizacji kursu; 

3 

Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o. ul. 

Karłuszowiec 9 42-600 Tarnowskie 

Góry 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego – formularz 

ofertowy nie został podpisany przez Oferenta mimo jednoznacznego 

wymagania zawartego we wzorze tego formularza (data i podpis Oferenta 

lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta – na dole 

strony stanowiącej formularz ofertowy) i tym samym została odrzucona 

zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 zapytania ofertowego; 

Zadanie 10. Upięcia i koki 

1 

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz 

Dybała ul. Zakopiańska 9 30-418 

Kraków 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego (oferta nie zawierała 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w Rozdziale VII zapytania 

ofertowego (oferta nie spełniła warunku dotyczącego wykazu osób 

przewidzianych do realizacji kursu – informacje podane przez Oferenta  

nie były jednoznaczne, jednakże Zamawiający nie wezwał Oferenta do 

wyjaśnienia w tym zakresie, ponieważ złożona oferta i tak podlegała 
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odrzuceniu, z uwagi na brak załącznika nr 2) i tym samym została odrzucona 

zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 lit.a i lit.b zapytania ofertowego; 

2 
MEGA Centrum Rozwoju ul. 

Narutowicza 7a 41-933 Bytom 

oferta nie przeszła pozytywnie oceny formalnej zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VIII zapytania ofertowego  - formularz 

ofertowy nie został podpisany przez Oferenta (formularz ofertowy został 

jedynie zaparafowany przez nie dającą się zidentyfikować osobę, natomiast 

na dole formularza wpisano jedynie datę 28.02.2020 r. bez wymaganego  

w tym miejscu podpisu Oferenta lub osoby upoważnionej do występowania 

w imieniu Oferenta) oraz w Rozdziale VII zapytania ofertowego  

(Oferent nie wykazał spełniania warunku dotyczącego wykonanych usług 

oraz w zakresie doświadczenia osób przewidzianych do realizacji kursu; 

Zamawiający zdecydował o nie spełnieniu ww. warunków z powodu 

niejednoznaczności wskazanych kursów/szkoleń z zakresem przedmiotu 

zamówienia; Zamawiający nie wezwał Oferenta do wyjaśnienia 

stwierdzonych niejednoznaczności, ponieważ oferta i tak podlegała 

odrzuceniu z uwagi na brak podpisu na formularzu oferty); 

mając na uwadze powyższe, oferta została odrzucona zgodnie z Rozdziałem 

X pkt 3 lit. a i lit.b Zapytania ofertowego; 

3 

ZDZ w Katowicach Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego w 

Zabrzu ul. Krasińskiego 2 40-952 

Katowice; ul. Park Hutniczy 13 

41-800 Zabrze 

oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną zgodnie z warunkami 

zamieszczonymi w Rozdziale VII zapytania ofertowego; oferta uzyskała 

największą liczbę punktów w kryterium „cena ofertowa” i tym samym 

została wskazana do realizacji kursu; 
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