Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AG. 3410-02/EFS/11
Gniezno, 21.06.2011r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego dnia 09.06.2011r.
nr ogłoszenia 151384-2011 w BZP na portalu UZP
na USŁUGI SZKOLENIOWE dla podopiecznych MOPS w Gnieźnie
I części zamówienia „Szkolenie z zakresu aktywizacji na rynku pracy wraz z doradztwem zawodowym – dla 84 osób”
II części zamówienia „Kurs obsługi komputera i innych urządzeń biurowych – dla 20 osób”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze ofertę w zakresie
następujących części zamówienia:
OCENA OFERT

CZĘŚĆ

NAZWA WYKONAWCY I ADRES

PUNKTACJA
KRYTERIUM - CENA

I

INFO-TECH Gniezno
Paweł Głowacki
100 PKT.
Ul. Lecha 1a
62-200 Gniezno
CENTRUM SZKOLENIOWE - OŚRODEK NAUKI, ROZWOJU OSOBOWOŚCI,
SPORTU I ZDROWIA Mariola Tomczak, Katarzyna Tomczak s.c.
100 PKT.
Ul. Warszawska 5, 62-200 Gniezno

II

Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty są najkorzystniejszymi złożonymi ofertami nie podlegającymi
odrzuceniu.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.
Z wybranymi Wykonawcami Zamawiający skontaktuje w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2.
W prowadzonym postępowaniu –-złożono następujące oferty do poszczególnych części zamówienia:
Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

OCENA OFERT
PUNKTACJA
KRYTERIUM - CENA

I część zamówienia „Szkolenie z zakresu aktywizacji na rynku pracy wraz z doradztwem zawodowym – dla
84 osób”
01.
02.

03.
04.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO WARMIA I
MAZURY
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE Sp. z o.o.
Odział Poznań
CENTRUM SZKOLEŃ GLOKER
KANCELARIA GOSPODARCZA
LIDIA GARCZYŃSKA-SZYMKOWIAK

Ul. Ratuszowa 5
10-116 Olsztyn
Ul. Półwiejska 26/8
61-888 Poznań

CENTRUM SZKOLENIOWE - OŚRODEK NAUKI,
ROZWOJU OSOBOWOŚCI,
SPORTU I ZDROWIA
Mariola Tomczak, Katarzyna Tomczak s.c.

Ul. Warszawska 5
62-200 Gniezno

Ul. Szpitalna 4/3
63-000 Środa Wlkp.
100,00

05.

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

06.

CENTRUM DORADZTWA –REKLAMY - SZKOLEŃ
CDRS. PL

Ul. Staszica 15
60-526 Poznań
Ul. Dworcowa 16/6
72-300 Gryfice

II część zamówienia „Kurs obsługi komputera i innych urządzeń biurowych – dla 20 osób”
01.
02.

03.
04.
05.
06.
07.

08.
09.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO WARMIA
I MAZURY
EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU
i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Robert Staluszka
COMBIDATA Poland Sp. z o.o.
WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI i ROZWOJU
Jakub Michałowski
PRACOWNIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
ATTRIX Janusz Pietrzyk, Krzysztof Szwajkowski
BLUE HOUSE S.C
Anna Giniewicz & Sławomir Krakowski
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
Sp. z o.o. Odział Poznań
CENTRUM SZKOLEŃ GLOKER
INFO-TECH Gniezno
Paweł Głowacki
EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Ul. Ratuszowa 5
10-116 Olsztyn
Ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wlkp.
Ul. E. Plater 12
81-777 Sopot
Ul. Przełęcz 51
60-115 Poznań
Ul. Seneki 13
60-461 Poznań
Plac Wolności 6
78-400 Szczecinek
Ul. Półwiejska 26/8
61-888 Poznań

78,79

Ul. Lecha 1a
62-200 Gniezno
Ul. Staszica 15
60-526 Poznań

100,00

72,22

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o
odrzuceniu z udziału w postępowaniu następujących ofert w zakresie następujących części zamówienia:
I część zamówienia
Nr oferty
01.
02.

03.
05.
06.

Nazwa wykonawcy
FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO WARMIA
I MAZURY
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE Sp. z o.o.
Odział Poznań
CENTRUM SZKOLEŃ GLOKER
KANCELARIA GOSPODARCZA
LIDIA GARCZYŃSKA-SZYMKOWIAK
EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI
CENTRUM DORADZTWA –REKLAMY
- SZKOLEŃ CDRS. PL

Adres Wykonawcy
Ul. Ratuszowa 5
10-116 Olsztyn
Ul. Półwiejska 26/8
61-888 Poznań
Ul. Szpitalna 4/3
63-000 Środa Wlkp.
Ul. Staszica 15
60-526 Poznań
Ul. Dworcowa 16/6
72-300 Gryfice

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia powyższych ofert:
Nr oferty
01.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

02.

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

03.

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

05.

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

06.

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

II część zamówienia
Nr oferty
01.
02.

Nazwa wykonawcy
FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO WARMIA
I MAZURY

Adres Wykonawcy
Ul. Ratuszowa 5
10-116 Olsztyn

EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU
i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Robert Staluszka

Ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wlkp.

05.

PRACOWNIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
ATTRIX Janusz Pietrzyk, Krzysztof Szwajkowski

Ul. Seneki 13
60-461 Poznań

06.

BLUE HOUSE S.C
Anna Giniewicz & Sławomir Krakowski

Plac Wolności 6
78-400 Szczecinek

07.

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
Sp. z o.o. Odział Poznań
CENTRUM SZKOLEŃ GLOKER

Ul. Półwiejska 26/8
61-888 Poznań

09.

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Ul. Staszica 15
60-526 Poznań

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia powyższych ofert:
Nr oferty
01.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

02.

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

05.

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

06.

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

07.

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

09.

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

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o
wykluczeniu z udziału w postępowaniu następujących wykonawców w zakresie następujących części
zamówienia:
I część zamówienia:
Nr oferty

Nazwa wykonawcy
FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO WARMIA
I MAZURY

Adres Wykonawcy
Ul. Ratuszowa 5
10-116 Olsztyn

02.

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE Sp. z o.o.
Odział Poznań
CENTRUM SZKOLEŃ GLOKER

Ul. Półwiejska 26/8
61-888 Poznań

03.

KANCELARIA GOSPODARCZA
LIDIA GARCZYŃSKA-SZYMKOWIAK

Ul. Szpitalna 4/3
63-000 Środa Wlkp.

05.

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Ul. Staszica 15
60-526 Poznań

06.

CENTRUM DORADZTWA –REKLAMY
- SZKOLEŃ CDRS. PL

Ul. Dworcowa 16/6
72-300 Gryfice

01.

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wymienionych wyżej wykonawców:
Nr oferty

01.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia 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 oraz ilość szkolonych osób w grupie,
przy czym wymagane jest co najmniej przeprowadzenie min. 2 szkoleń w zakresie
będącym przedmiotem zamówienia w ramach projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej (zgodnie z działem V pkt 3.2.1. oraz VI pkt C.3. w SiWZ) – załącznik nr 5 do
SiWZ. – w załączonym do oferty załączniku żadne z wymienionych szkoleń nie spełnia

określonych warunków – przedmiot wykonanej usługi nie jest zgodny z przedmiotem
zamówienia.
2. Wykazu 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 było
doświadczenie w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w zakresie zagadnień będących
przedmiotem zamówienia, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie
z działem V pkt3.3.1. oraz VI pkt C.3. w SiWZ) - załącznik nr 6 do SiWZ - w załączonym
do oferty załączniku, w kolumnie „doświadczenie w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń
będących przedmiotem zamówienia”, przy żadnej z wymienionych osób nie zostały
podane nazwy przeprowadzonych szkoleń oraz daty prowadzenia szkoleń.
3. Zaświadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy
aktualne na rok 2011 - załączone do oferty zawiadomienie o wpisie do RIS jest z dnia
05.03.2007r.
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:
- programu szkolenia (dział VI pkt A.7. w SiWZ)
- harmonogramu szkolenia (dział VI pkt A.6. w SiWZ).

02.

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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia 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 oraz ilość szkolonych osób w grupie,
przy czym wymagane jest co najmniej przeprowadzenie min. 2 szkoleń w zakresie
będącym przedmiotem zamówienia w ramach projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej, a ilość osób uczestnicząca w poszczególnych szkoleniach/grupach wynosiła
każdorazowo min. 20 osób (zgodnie z działem V pkt 3.2.1. oraz VI pkt C.3. w SiWZ) –
załącznik nr 5 do SiWZ. – w załączonym do oferty załączniku w rubryce „ilość osób w
szkoleniu/grupie” ilość osób została podana łącznie, z czego wprost nie wynika ile
grup brało udział w szkoleniu i ile osób w poszczególnych grupach.
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz doświadczenia w przeprowadzeniu min. 2
szkoleń w zakresie zagadnień będących przedmiotem zamówienia, w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (zgodnie z działem VI pkt pkt C.3. SIWZ) - załącznik nr
6 do SiWZ – w załączonym wykazie osoba wskazana do wykonania czynności dot. sztuki
skutecznej komunikacji, warsztatów komunikacji społecznej, radzenia sobie ze stresem,
.nie posiada doświadczenia w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń będących przedmiotem
zamówienia w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wymieniono jedno
szkolenie oraz prowadzenie rocznego studium psychologicznego, co nie stanowi formy
szkolenia.
Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia w/w dokumentów i nie wezwał do
złożenia wyjaśnień 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:
- harmonogramu szkolenia (dział VI pkt A.. SIWZ).

03.

05.

06.

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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
1. Wykazu 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- załącznik nr 6 do SiWZ - w
załączonym do oferty załączniku nie zostały podane nazwy przeprowadzonych szkoleń
oraz daty prowadzenia szkoleń
2. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy
aktualne na rok 2011 - załączone do oferty zawiadomienie o wpisie do RIS jest z dnia
12.03.2010r.
Firma została wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów do dnia
17.06.2011 r. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i w wyznaczonym terminie
uzupełniła wpis instytucji szkoleniowej do RIS, natomiast wykaz osób został uzupełniony o
daty i nazwy przeprowadzonych szkoleń, jednak nie ujęto w nim wszystkich wykazanych
w ofercie wykładowców, w związku z czym dane dotyczące tych osób nie zostały
uzupełnione - nie podano nazw przeprowadzonych szkoleń oraz dat ich przeprowadzenia
w przypadku osoby, która miałaby wykonywać czynności związane z przeprowadzeniem
szkolenia w ramach warsztatów z podstaw z wizażu, fryzjerstwa i kosmetyk.
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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia 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 oraz ilość szkolonych osób w grupie,
przy czym wymagane jest co najmniej przeprowadzenie min. 2 szkoleń w zakresie
będącym przedmiotem zamówienia w ramach projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej – załącznik nr 5 do SiWZ. – w załączonym do oferty załączniku tylko jedno
szkolenie (poz. 1) spełnia określone warunki – przedmiot wykonanej usługi jest
zgodny z przedmiotem zamówienia.
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz doświadczenia w przeprowadzeniu min. 2
szkoleń w zakresie zagadnień będących przedmiotem zamówienia, w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert – w tym nazwa przeprowadzonych szkoleń wraz z
podaniem dat prowadzenia szkoleń (zgodnie z działem VI pkt pkt C.3. SIWZ) - załącznik
nr 6 do SiWZ – w załączonym wykazie w rubryce dot. doświadczenia wpisano
informacje dotyczące realizacji tylko 1 szkolenia.
Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia w/w dokumentu i do złożenia
wyjaśnień, 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:
podpisu pod:
- programem szkolenia
- harmonogramem szkolenia.
Zgodnie z działem X – Opis sposobu przygotowania oferty pkt A.5 SIWZ - Oferta oraz
wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
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.

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
1. Wykazu 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- załącznik nr 6 do SiWZ - w
załączonym do oferty załączniku nie została podana osoba, która miałaby wykonywać
czynności związane z z przeprowadzeniem szkolenia w ramach warsztatów z podstaw
wizażu, fryzjerstwa i kosmetyki.
2. Potwierdzonego za zgodność z oryginałem zawiadomienia o wpisie instytucji
szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia 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:
- terminu realizacji szkolenia – formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- miejsca prowadzenia szkolenia (adres) – formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- programu szkolenia (dział VI pkt A.7. w SiWZ)
- harmonogramu szkolenia (dział VI pkt A.6. w SiWZ)
- zaparafowanego wzoru zaświadczenia – załącznik nr 8 do SIWZ.
Zgodnie z działem X – Opis sposobu przygotowania oferty pkt A.5 SIWZ - Oferta oraz
wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
II część zamówienia
Nr oferty
01.
02.

05.
06.
07.

09.

Nazwa wykonawcy
FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO WARMIA
I MAZURY
EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU
i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Robert Staluszka
PRACOWNIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
ATTRIX Janusz Pietrzyk, Krzysztof Szwajkowski
BLUE HOUSE S.C
Anna Giniewicz & Sławomir Krakowski
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
Sp. z o.o. Odział Poznań
CENTRUM SZKOLEŃ GLOKER
EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Adres Wykonawcy
Ul. Ratuszowa 5
10-116 Olsztyn
Ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wlkp.
Ul. Seneki 13
60-461 Poznań
Plac Wolności 6
78-400 Szczecinek
Ul. Półwiejska 26/8
61-888 Poznań
Ul. Staszica 15
60-526 Poznań

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wymienionych wyżej wykonawców:
Nr oferty

01.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia 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 oraz ilość szkolonych osób w grupie, przy czym
wymagane jest co najmniej przeprowadzenie min. 2 szkoleń w zakresie będącym przedmiotem
zamówienia w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – załącznik nr
5A do SiWZ. – w załączonym do oferty załączniku tylko jedno szkolenie (poz. 3) spełnia
określone warunki – przedmiot wykonanej usługi jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

2. Wykazu 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- załącznik nr 6 do SiWZ - w załączonym do oferty
załączniku nie zostały podane nazwy przeprowadzonych szkoleń oraz daty prowadzenia
szkoleń
3. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd Pracy
aktualne na rok 2011 - załączone do oferty zawiadomienie o wpisie do RIS jest z dnia
05.03.2007r.
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:
- programu szkolenia (dział VI pkt A.7. SIWZ)
- harmonogramu szkolenia (dział VI pkt A.. SIWZ).

02.

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.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwano wykonawcę do uzupełnienia niżej
wymienionego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków działu w postępowaniu w
terminie do dnia 20.06.2011 do godz. 08:00.
- Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji Wojewódzki Urząd
Pracy aktualne na rok 2011.
Załączone do oferty zawiadomienie o wpisie do RIS jest z dnia 17.02.2010r
Jednocześnie na mocy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych wezwano Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie następujących
dokumentów/oświadczeń: - Wykazu wykonanych usług oraz wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Proszono o złożenie pisemnych wyjaśnień dot. zakresu tematycznego szkoleń
wymienionych w załączniku nr 5A i 6 do oferty.
Wykonawca we wskazanym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentu oraz nie złożył
wyjaśnień w sprawie wyżej wymienionych dokumentów/oświadczeń, więc nie zostały spełnione
warunki udziału w postępowaniu.

05.

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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
- Wykazu 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- załącznik nr 6 do SiWZ - w załączonym do oferty
załączniku nie zostały podane daty prowadzenia szkoleń.
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 podpisu pod:
- programem szkolenia
- harmonogramem szkolenia
oraz brak jest parafki na wzorze zaświadczenie o ukończeniu kursu – załącznik nr 8 do SIWZ.
Zgodnie z działem X – Opis sposobu przygotowania oferty pkt A.5 SIWZ - Oferta oraz wymagane
formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.
Zgodnie z działem VI pkt A.5. wzór zaświadczenia o ukończenia kursu winien być parafowany
przez wykonawcę (akceptacja) – załącznik nr 8 do SiWZ.

06.

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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz doświadczenia w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w
zakresie zagadnień będących przedmiotem zamówienia, w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (zgodnie z działem VI pkt pkt C.3. SIWZ) - załącznik nr 6 do SiWZ –
w załączonym wykazie osoba wskazana do przeprowadzenia szkolenia nie posiada
doświadczenia w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń będących przedmiotem zamówienia w okresie
3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia w/w dokumentu 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:
- programu szkolenia (dział VI pkt A.7. SIWZ)
- harmonogramu szkolenia (dział VI pkt A.. SIWZ).
Ponadto termin wykonania zmówienia zgodnie z działem IV SIWZ dla II części zamówienia
określony był następująco: nie wcześniej niż od 29.06.2011r. i nie później niż do 16.07.2011r, zaś
w złożonej ofercie podano termin od 01.07.2011 do 20.07.2011, co nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

07.

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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz doświadczenia w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w
zakresie zagadnień będących przedmiotem zamówienia, w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (zgodnie z działem VI pkt pkt C.3. SIWZ) - załącznik nr 6 do SiWZ – w
załączonym wykazie osoby wskazane do przeprowadzenia szkolenia nie posiadają doświadczenia
w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń będących przedmiotem zamówienia w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert. Wymieniono tylko po 1 szkoleniu.
Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia w/w dokumentu 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:
- programu szkolenia (dział VI pkt A.7. SIWZ)
- harmonogramu szkolenia (dział VI pkt A.. SIWZ).
Ponadto termin wykonania zmówienia zgodnie z działem IV SIWZ dla II części zamówienia
określony był następująco: nie wcześniej niż od 29.06.2011r. i nie później niż do 16.07.2011r, zaś
w złożonej ofercie podano termin od 01.07.2011 do 31.07.2011, co nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

09.

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.
Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3, określonych w SIWZ w tym:
- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz doświadczenia w przeprowadzeniu min. 2 szkoleń w
zakresie zagadnień będących przedmiotem zamówienia, w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert – w tym nazwa przeprowadzonych szkoleń wraz z podaniem dat prowadzenia
szkoleń (zgodnie z działem VI pkt pkt C.3. SIWZ) - załącznik nr 6 do SiWZ – w załączonym
wykazie podano tylko 1 szkolenie i nie podano dat prowadzenia tego szkolenia.
Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia w/w dokumentu 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:

podpisu pod:
- programem szkolenia
- harmonogramem szkolenia.
Zgodnie z działem X – Opis sposobu przygotowania oferty pkt A.5 SIWZ - Oferta oraz
wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Ponadto termin wykonania zmówienia zgodnie z działem IV SIWZ dla II części zamówienia
określony był następująco: nie wcześniej niż od 29.06.2011r. i nie później niż do 16.07.2011r,
zaś w złożonej ofercie podano termin od 11.07.2011 do 28.07.2011, co nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 ze zm.)

……………………………………………
Kierownik Zamawiającego

