
 

 
Czerwionka-Leszczyny, dnia 6 października 2017 r. 

 

Znak postępowania: KIS.221.000001/17 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: nazwą „Realizacja usług 
o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego 
pn. „Program integracji społecznej  i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, 
Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – etap II. 

 
 
 

Informacja 
o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiaj ący 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - O środek Pomocy Społecznej  zawiadamia, iż w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Realizacja usług o charakterze edukacyjnym - 
szkoleń zawodowych dla uczestników Projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji 
społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna 
integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – etap II: 
 
 
− W części dotycz ącej zadania 1 - wybrana została oferta Wykonawcy: 

Wiedza Umiej ętność Rozwój sp. z o.o., 43-430 Skoczów, ul. Cieszy ńska 3A.  
 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
Oferta wybranego wykonawcy zawierała cenę brutto w wysokości 10050 zł i była jedyną złożoną 
w postępowaniu ofertą (w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono z postępowania 
żadnego wykonawcy). Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b Pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, z najniższą ceną 
lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. Mając na względzie legalną definicję oferty 
najkorzystniejszej oraz  przywołane na wstępie okoliczności – ww. ofertę należało uznać za ofertę 
najkorzystniejszą. 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert złożonych na realizację zadania 1 przedstawia się 

następująco: 
 



 

 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium  
cena 

Liczba pkt  
ogółem 

2 
Wiedza Umiej ętność Rozwój sp. z o.o., 43-430 
Skoczów, ul. Cieszy ńska 3A  

100 100 

  
Stosownie do tre ści art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp umowa o udzielen ie zamówienia 
publicznego dotycz ącej realizacji zadania 1 mo że zostać zawarta niezwłocznie.  
 
 
− W części dotycz ącej zadania 2 - wybrana została oferta Wykonawcy: 

Wiedza Umiej ętność Rozwój sp. z o.o., 43-430 Skoczów, ul. Cieszy ńska 3A.  
 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
Oferta wybranego wykonawcy zawierała cenę brutto w wysokości 11008 zł i była jedyną złożoną 
w postępowaniu ofertą (w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono z postępowania 
żadnego wykonawcy). Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b Pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, z najniższą ceną 
lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. Mając na względzie legalną definicję oferty 
najkorzystniejszej oraz  przywołane na wstępie okoliczności – ww. ofertę należało uznać za ofertę 
najkorzystniejszą. 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert złożonych na realizację zadania 2 przedstawia się 

następująco: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium  
cena 

Liczba pkt  
ogółem 

2 
Wiedza Umiej ętność Rozwój sp. z o.o., 43-430 
Skoczów, ul. Cieszy ńska 3A  

100 100 

  
Stosownie do tre ści art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp umowa o udzielen ie zamówienia 
publicznego dotycz ącej realizacji zadania 2 mo że zostać zawarta niezwłocznie.  
 
 
− W części dotycz ącej zadania 3 - wybrana została oferta Wykonawcy: 

Wiedza Umiej ętność Rozwój sp. z o.o., 43-430 Skoczów, ul. Cieszy ńska 3A.  
 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
Oferta wybranego wykonawcy zawierała cenę brutto w wysokości 25800 zł i była najniższa spośród 
wszystkich podlegających ocenie ofert. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b Pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, z 



 

 
najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. Mając na względzie legalną 
definicję oferty najkorzystniejszej oraz  przywołane na wstępie okoliczności – ww. ofertę należało uznać za 
ofertę najkorzystniejszą. 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert złożonych na realizację zadania 3 przedstawia się 

następująco: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium  
cena 

Liczba pkt  
ogółem 

2 
Wiedza Umiej ętność Rozwój sp. z o.o., 43-430 
Skoczów, ul. Cieszy ńska 3A  

100 100 

 
3 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
Centrum Kształcenia Zawodowego, 44-200 Rybnik, ul. 
Klasztorna 14  

72,88 72,88 

 
Stosownie do tre ści art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa o udzielenie zamó wienia publicznego 
dotycz ącej realizacji zadania 3 mo że zostać zawarta w terminie  nie krótszym ni ż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystn iejszej oferty - je żeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy u życiu środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
 
− W części dotycz ącej zadania 5 - wybrana została oferta Wykonawcy: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum  Kształcenia 
Zawodowego, 44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14.  

 
Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
Oferta wybranego wykonawcy zawierała cenę brutto w wysokości 1590 zł i była najniższa spośród 
wszystkich podlegających ocenie ofert. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b Pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, z 
najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. Mając na względzie legalną 
definicję oferty najkorzystniejszej oraz  przywołane na wstępie okoliczności – ww. ofertę należało uznać za 
ofertę najkorzystniejszą. 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert złożonych na realizację zadania 5 przedstawia się 

następująco: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium  
cena 

Liczba pkt  
ogółem 

1 
Kursownia sp. z o.o., 42-200 Cz ęstochowa, ul. 
Grzybowska 58 

50,48 50,48 



 

 

2 
Wiedza Umiej ętność Rozwój sp. z o.o., 43-430 
Skoczów, ul. Cieszy ńska 3A  

69,74 69,74 

 
3 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 
Centrum Kształcenia Zawodowego, 44-200 Rybnik, ul. 
Klasztorna 14  

100 100 

 
Stosownie do tre ści art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa o udzielenie zamó wienia publicznego 
dotycz ącej realizacji zadania 5 mo że zostać zawarta w terminie  nie krótszym ni ż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystn iejszej oferty - je żeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy u życiu środków komunikacji elektronicznej. 
 
 
− W części dotycz ącej zadania 6 - wybrana została oferta Wykonawcy: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum  Kształcenia 
Zawodowego, 44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14.  

 
Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
Oferta wybranego wykonawcy zawierała cenę brutto w wysokości 4200 zł i była najniższa spośród 
wszystkich podlegających ocenie ofert. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b Pzp najkorzystniejszą ofertą jest oferta, z 
najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. Mając na względzie legalną 
definicję oferty najkorzystniejszej oraz  przywołane na wstępie okoliczności – ww. ofertę należało uznać za 
ofertę najkorzystniejszą. 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert złożonych na realizację zadania 6 przedstawia się 

następująco: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium  
cena 

Liczba pkt  
ogółem 

1 
Kursownia sp. z o.o., 42-200 Cz ęstochowa, ul. 
Grzybowska 58 

87,5 87,5 

 
3 

Zakład Do skonalenia Zawodowego w Katowicach 
Centrum Kształcenia Zawodowego, 44-200 Rybnik, ul. 
Klasztorna 14  

100 100 

 
Stosownie do tre ści art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa o udzielenie zamó wienia publicznego 
dotycz ącej realizacji zadania 6 mo że zostać zawarta w terminie  nie krótszym ni ż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystn iejszej oferty - je żeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy u życiu środków komunikacji elektronicznej. 
 


