
 
 

Częstochowa, dn. 9 kwietnia 2020 r. 
 

Informacja o wyborze wykonawców 
 
Dotyczy: zapytania ofertowego ogłoszonego dnia 30-03-2020 r. na usługę przeprowadzenia 
szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Strefa B”  
Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z postanowieniami i obowiązkami wynikającymi  
z stosowania zasady konkurencyjności dla projektu „Strefa B”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-
046C/18-004, dokonano oceny złożonych ofert. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący wykonawcy:  

 
NR Wykonawca Adres Data wpłynięcia Cena 
oferty     
1. AWANS Ośrodek Usług ul. Marii Kuncewiczowej 2, 6.04.2020 godz. 120 000,00
 Oświatowych Dorota Nowojska 42-207 Częstochowa 10:46 e-mial  
2. Innovaspal Przedsiębiorstwo al. Krakowska 137, 02-180 6.04.2020 godz. 79 600,00
 Społeczne Ośrodek Warszawa 14:34 e-mial  
 Profesjonalizacji Kadr sp. z.o.o.    
3. Izba Rzemieślnicza ul. Emilii Plater 2, 20-814 6.04.2020 godz. 180 800,00
 Lubelszczyzny Lublin 15:54 e-mial  
4. Fundacja Regionalnej Agencji ul. Mazowiecka 5, 41-200 6.04.2020 godz. 154 320,00
 Promocji Zatrudnienia Sosnowiec 20:56 e-mial   

 
Zgodnie z kryterium oceny ofert, wskazanym w pkt. VII zapytania ofertowego 
Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę nr 1. 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu oraz  
uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów: 90,00  
- liczba punktów w kryterium ceny: 60,00 pkt.  
- liczba punktów w kryterium gotowość do świadczenia szkoleń: 30,00 pkt.  
- liczba punktów w kryterium „Status osoby z niepełnosprawnością lub/i zatrudnienie 
osoby z niepełnosprawnością do wykonania przedmiotu zamówienia: 0,00 pkt. 

 
 
Oferta nr 2: Oferta odrzucana z uwagi na brak załącznika  
Brak możliwości oceny kryterium: „Gotowość świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu w terminie” 

 
Ocena kryterium nr 2 – Gotowość świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu w terminie  

 
 

Lp.  Znaczenie: 

1. 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 30 pkt. 

2 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 20 pkt. 

3 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 10 pkt. 

4 powyżej 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 0 pkt.  
 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gotowość 
świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu wynosi 30. 
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Wykonawca składa oświadczenie jako osobny załącznik, w którym wskazuje gotowość świadczenia szkoleń, zgodnie z 

powyższą tabelką. Nie złożenie oświadczenia będzie powodować odrzucenie oferty, z uwagi na niemożność jej 

ocenienia. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
 
Oferent nie załączył informacji na temat kryterium oceny gotowości do świadczenia 
szkoleń, w związku z tym oferta została odrzucona ze względów formalnych 

 
Oferta nr 3 Oferta odrzucana z uwagi na brak załącznika  
Brak wymaganych załączników: 

 
1. Odpisu z właściwego rejestru (CEIDG, KRS)  
2. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia – do zestawienia należało dołączyć dokumenty 

potwierdzające informacje w nim zawarte – brak 
3. Brak załącznika: Opis metodologii przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji. 

 
Oferta nr 4 Oferta odrzucana z uwagi na brak załącznika 

 
Brak wymaganych załączników: 

 
1. Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia – do zestawienie należało dołączyć 

dokumenty potwierdzające informacje w nim zawarte – brak 
2. Brak załącznika: Opis metodologii przeprowadzenia procesu walidacji i certyfikacji.  
3. Brak możliwości oceny kryterium: „Gotowość świadczenia szkoleń na rzecz 

uczestników projektu w terminie”  
Ocena kryterium nr 2 – Gotowość świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu w terminie  

 
Lp.  Znaczenie: 

1. 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 30 pkt. 

2 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 20 pkt. 

3 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 10 pkt. 

4 powyżej 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania 0 pkt.  

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium gotowość 
świadczenia szkoleń na rzecz uczestników projektu wynosi 30. 

 
Wykonawca składa oświadczenie jako osobny załącznik, w którym wskazuje gotowość świadczenia szkoleń, zgodnie z 

powyższą tabelką. Nie złożenie oświadczenia będzie powodować odrzucenie oferty, z uwagi na niemożność jej 

ocenienia. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
 
Oferent nie załączył informacji na temat kryterium oceny gotowości do świadczenia 
szkoleń, w związku z tym oferta została odrzucona ze względów formalnych 

 
 
 
Z poważaniem 

 
Kazimierz Słobodzian 
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