
 
 

 

 

AG.3410-07/EFS/10           Gniezno, 16.08.2010r. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie 

ul. Kolejowa 2 

62-200, Gniezno 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Szkolenie z zakresu aktywizacji na rynku pracy 

wraz z doradztwem zawodowym” w ramach projektu „Edukacja ku samodzielności- propagowanie aktywnej integracji 

osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Wykonawcę:  

 

CENTRUM SZKOLENIOWE - OŚRODEK NAUKI, 
 ROZWOJU OSOBOWOŚCI, SPORTU I ZDROWIA 
MARIOLA TOMCZAK, WANDA HOFFMANN, Katarzyna Tomczak s.c. 
Ul. Warszawska 5 
62-200 Gniezno 
 

 Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest jedyną złożoną ofertą  nie podlegającą odrzuceniu. 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Nr oferty. Nazwa i adres Firmy Liczba punktów 

01 EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE Sp.z o.o.  

Al. Bohaterów Warszawy ½ 

70-366  Szczecin 

 

Wwykonawca wykluczony/oferta 

odrzucona 

02 CENTRUM SZKOLENIOWE - OŚRODEK NAUKI, 

 ROZWOJU OSOBOWOŚCI, SPORTU I ZDROWIA 

MARIOLA TOMCZAK, WANDA HOFFMANN, Katarzyna 

Tomczak s.c. 

Ul. Warszawska 5 

62-200 Gniezno 

 

100 

03 Aktywizacja Szkolenia Wypoczynek 

Olga Czarnecka 

Ul. Moniuszki 1 

62-040 Puszczykowo 

 

Wykonawca wykluczony/oferta 

odrzucona 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, ze w 

prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:  

 

2.1. EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE Sp.z o.o.  

Al. Bohaterów Warszawy ½ 

70-366 Szczecin 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 

wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3 ustawy 

Pzp, należało złożyć do dnia 13.08.2010  następujące dokumenty: 



 
 

 

 

1. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy aktualne na rok 2010. 

2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (w zakresie zagadnień będących 

przedmiotem zamówienia i na kwotę  nie niższą niż 100.000,00 zł. brutto każda)  w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, przy czym wymagane jest co najmniej  

przeprowadzenie jednego  takiego szkolenia – załącznik nr 5 do SiWZ. 

3. Wykaz wszystkich 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, przy czym wymagane jest, by wykazane osoby posiadały doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 

trzech szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia oraz wykształcenie wyższe kierunkowe (zgodnie z działem V. 

pkt 3.3. SIWZ) - załącznik nr 6 do SiWZ. 

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia – załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - 

załącznik nr 2   do SiWZ. 

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SiWZ. 

 

Żaden z wymienionych dokumentów nie został dołączony do oferty założonej 13.08.2010r.  

Zamawiający nie wezwał do złożenia w/w dokumentów, ponieważ zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp 

Zamawiający nie wzywa wykonawców do złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów jeżeli mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu – na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w złożonej ofercie brak jest: 

 - formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ,  

 - harmonogramu szkolenia uwzględniającego terminy i godziny odbywania zajęć przez poszczególne grupy,  

 - parafowanego przez wykonawcę wzoru umowy - załącznik nr 4 do SiWZ  

 - parafowanego przez wykonawcę wzoru zaświadczenia o ukończenia kursu –załącznik nr 8 do SiWZ 

 

2.2 Aktywizacja Szkolenia Wypoczynek 

Olga Czarnecka 

Ul. Moniuszki 1 

62-040 Puszczykowo 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 

wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3 ustawy 

Pzp, należało złożyć do dnia 13.08.2010  następujące dokumenty: 

1. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy aktualne na rok 2010. 

2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (w zakresie zagadnień będących 

przedmiotem zamówienia i na kwotę  nie niższą niż 100.000,00 zł. brutto każda)  w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, przy czym wymagane jest co najmniej  

przeprowadzenie jednego  takiego szkolenia – załącznik nr 5 do SiWZ. 

3. Wykaz wszystkich 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, przy czym wymagane jest, by wykazane osoby posiadały doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 

trzech szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia oraz wykształcenie wyższe kierunkowe (zgodnie z działem V. 

pkt 3.3. SIWZ) - załącznik nr 6 do SiWZ. 

 

 

 



 
 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwano wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów w 

terminie do dnia 16.08.2010 do godz. 11:00. 

Wykonawca we wskazanym terminie złożył tylko Zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych z dnia 10.09.2009r, a nie jak wymagano – aktualne na rok 2010. 

Pozostałe dokumenty nie zostały złożone, więc nie zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone dwie oferty następujących Wykonawców:  

 

3.1. EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE Sp.z o.o.  

Al. Bohaterów Warszawy ½ 

70-366 Szczecin 

 

3.2. Aktywizacja Szkolenia Wypoczynek 

Olga Czarnecka 

Ul. Moniuszki 1 

62-040 Puszczykowo 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustaw Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po 

upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej 
 Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do 

Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, 

lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą 

elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198 g (t. j. Dz. U. z 2010 r. 

nr 113, poz. 759). 

 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

        Kierownik Zamawiającego 

 


