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  Wszyscy wykonawcy postępowania 
 

 
Informacja o wynikach oceny ofert w ramach Zapytania ofertowego 21/PASUSZ/FRDL i wyborze 

najkorzystniejszych ofert w ramach projektu ,,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 na 

Usługę przeprowadzenia kursów zawodowych – każdy częściowo w formule on line i częściowo w formule 
stacjonarnej:  

Zadanie 1: Kurs Diagnostyka pojazdów 

Zadanie 2: Kurs Komfort i układy bezpieczeństwa 
Zadanie 3: Kurs hakowego 

Zadanie 4: Kurs magazynowy 
Zadanie 5: Kurs na podesty ruchome przejezdne  

Zadanie 6; Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 

Zadanie 7: Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz 
wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą 

podnoszoną wraz z ładunkiem 
Zadanie 8: Kurs spawania 

Zadanie 9: Kurs silniki diesla  

Zadanie 10: Kurs operator koparko – ładowarki 
Zadanie 11: Kurs baristy  

Zadanie 12: Kurs barmański 
Zadanie 13: Kurs kelnerski  

Zadanie 14: Kurs pierwszej pomocy 
Zadanie 15: Kurs sommelierski  

Zadanie 16: Kurs obsługi drukarki 3D  

Zadanie 17: Kurs obsługi kasy fiskalnej 

Zamawiający dokonał wyboru ofert zgodnie z poniższym zestawieniem: 

ZADANIE 1.  
DIAGNOSTYKA POJAZDÓW  

brak złożonych ofert, w tej części postępowanie zostało unieważnione 

ZADANIE 2.  

KURS KOMFORT I UKŁADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Wybrana oferta: 
Centrum Kształcenia Spawaczy „RADIIS” M. Kądziołka, M. Kądziołka S.C., Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/69 

Cena: 962,00 zł za osobę brutto całość 7696 zł 
 

Pozostałe oferty: brak 



 
 

,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

   
 

PARTNER: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
ul. Moniuszki 7; 40-005 Katowice 
tel.: 32 206 98 43 w. 27 i 29 
e-mail. : sukces.ucznia@okst.pl 
www.okst.pl 

 

LIDER - BIURO PROJEKTU: 
Powiat Tarnogórski 
Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego   
w Tarnowskich Górach  
ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry,  
Tel.:32 381 84 71 
e-mail: akademia@tarnogorski.pl 

www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz 

Odrzucone oferty: brak 

 
ZADANIE 3.  

KURS HAKOWEGO 

 
Wybrana oferta:  

Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 9,  
Cena: 160,00 zł brutto za osobę, całość 960 zł. 

 

Pozostałe oferty: brak 
 

Odrzucone oferty: 
Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C. Gliwice, ul. Portowa Ocena formalna negatywna, oferta Wykonawcy 

nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług Wykonawcy. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 

 

Centrum Kształcenia Spawaczy „RADIIS” M. Kądziołka, M. Kądziołka S.C. Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/69 Ocena 
formalna negatywna, oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia 

on line w wykazie usług Wykonawcy i w doświadczeniu trenera 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, że 
wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że wykonawca 
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą następujące 
kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie się 
przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 
Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Sp.z o.o., Gliwice ul. Pszczyńska 37. Ocena formalna negatywna, oferta 

Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług 

Wykonawcy i w doświadczeniu trenera 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, że 
wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 
 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że wykonawca 
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą następujące 
kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie się 
przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
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przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 

ZADANIE 4  
KURS MAGAZYNOWY 

 

Wybrana oferta: brak 
 

Pozostałe oferty: brak 
 

Odrzucone oferty: 

Mega Centrum Rozwoju, bytom, ul. Narutowicza 7a, Wykonawca wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Brak 
wyjaśnień – oferta została odrzucona 

AS Edukacja Marcin Batko; Katowice, ul. Mariacka 33. Wykonawca wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 
Przekazane wyjaśnienia  nie uzasadniają w sposób niebudzący wątpliwości, ze Wykonawca oszacowała w zakresie 

realizacji usługi ryzyka związane z jego realizacją. Oferta została odrzucona. 

 
Z uwagi na odrzucenie wszystkich złożonych ofert, postępowanie w tej części zostało unieważnione. 

 
ZADANIE 5.  

KURS NA PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE 
 

Wybrana oferta  

Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 9 
Cena 840,00 zł za osobę brutto całość 5.880 zł 

 
Pozostałe oferty: brak 

 

Odrzucone oferty: 
Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert. 

Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C. Gliwice, ul. Portowa. Ocena formalna negatywna, oferta Wykonawcy 
nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług Wykonawcy. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 
 

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG sp. z o.o. Gliwice ul. Pszczyńska 37Ocena formalna negatywna, oferta 

Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług 
Wykonawcy i w wykazie trenera. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 
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Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że 
wykonawca Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą 
następujące kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie 
się przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 

ZADANIE 6.  

KURS NA SUWNICE, WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 
 

Wybrana oferta  
Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 9 

Cena: 790,00 zł za osobę brutto całość 20.540 zł 

 
Pozostałe oferty: brak 

 
Odrzucone oferty: 

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert 
Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Sp.z o.o. Gliwice ul. Pszczyńska 37Ocena formalna negatywna, oferta 

Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług 

Wykonawcy oraz błędnie wskazany podział godzin w programie na zagadnienia teoretyczne i stacjonarne co nie 
spełnia warunku określonego w zapytaniu ofertowym w ppkt. 4 pkt VII zapytania ofertowego - Warunki udziału w 

postępowaniu. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że 
wykonawca Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą 
następujące kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie 
się przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 

ZADANIE 7.  
KURS NA WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z 

WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM 

PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM 
 

Wybrana oferta 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Bytom ul. 

Powstańców Śląskich 6 

Cena 1.321,00 zł brutto za osobę, całość 72 655 zł 
 

Pozostałe oferty: brak 
 

Odrzucone oferty: 
Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert 
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Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Sp.z o.o. Gliwice ul. Pszczyńska 37Ocena formalna negatywna, oferta 

Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług 
Wykonawcy i doświadczenia trenera w szkoleniu on line oraz błędnie wskazany podział godzin w programie na 

zagadnienia teoretyczne i stacjonarne (Program obejmuje zajęcia teoretyczne w formie zajęć on line – max. 30% 

zajęć dla każdej grupy osobno oraz zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej – min. 70% zajęć w podgrupach 
jednej grupy 3 – 4 osobowych. Każdy uczestnik ma odbyć 60 godzin zajęć) co nie spełnia warunku określonego w 

zapytaniu ofertowym w ppkt. 4 pkt VII zapytania ofertowego - Warunki udziału w postępowaniu. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że 
wykonawca Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą 
następujące kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie 
się przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 

Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C., Gliwice, ul. Portowa. Ocena formalna negatywna, oferta Wykonawcy 
nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług Wykonawcy. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 

 
ZADANIE 8.  

KURS SPAWANIA 
 

Wybrana oferta: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Bytom ul. 
Powstańców Śląskich 6 

Cena: 2.150,00 brutto za osobę całość 30.100 zł 
 

Pozostałe oferty: 

Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o. Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 9; 3.600,00 brutto za osobę, całość 50.400 
 

Odrzucone oferty:  
Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Sp.z o.o. Gliwice ul. Pszczyńska 37 Ocena formalna negatywna, oferta 

Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług 
Wykonawcy i doświadczenia trenera w szkoleniu on line 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, że 
wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 
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Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że wykonawca 
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą następujące 
kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie się 
przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 

ZADANIE 9  

KURS SILNIKI DIESLA 
 

Wybrana oferta 
Centrum Kształcenia Spawaczy „RADIIS” M. Kądziołka, M. Kądziołka S.C., Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/69 

Cena: 820,00 brutto za osobę, całość 13.100 zł 

 
Pozostałe oferty: brak 

 
Odrzucone oferty: brak 

 
ZADANIE 10.  

KURS OPERATOR KOPARKO – ŁADOWARKI 

Brak złożonych ofert, w tej części postępowanie zostało unieważnione. 

ZADANIE 11.  

KURS BARISTY 
 

Wybrana oferta: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Bytom ul. 
Powstańców Śląskich 6 

Cena 397,00 zł za osobę brutto całość 5558 zł 
 

Pozostałe oferty: 

STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, Piaseczno, ul Emilii Plater 1a/53; 599,00 zł za osobę brutto, całość 8386 zł 
Tomasz Choma, Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 18/4; 573,00 zł brutto za osobę, całość 8022 zł 

Open Bar Tomasz Szczęsny, ul. Piekarska 96/4, Bytom; 850,00 zł brutto za osobę, całość 11900 zł 
 

Odrzucone oferty: 

ALL-IN Waldemar Mucha, Rzeszów, ul. Strażacka 54d/2. Ocena formalna negatywna, oferta Wykonawcy nie spełnia 
wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług Wykonawcy i w wykazie 

doświadczenia trenera. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że 
wykonawca Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą 
następujące kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie 
się przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
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przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert. 
 

ZADANIE 12.  

KURS BARMAŃSKI 
 

Wybrana oferta: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Bytom ul. 

Powstańców Śląskich 6 

 
Cena: 649,00 zł za osobę brutto całość 10384 zł 

 
Pozostałe oferty:  

Tomasz Choma, Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 18/4; 1137,25 zł brutto za osobę, całość 18196 zł 

STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz; Piaseczno, ul Emilii Plater 1a/53; 1416,00 zł za osobę brutto, całość 22 656 
zł 

Open Bar Tomasz Szczęsny 850,00 zł brutto za osobę, całość 13600 
 

Odrzucone oferty: 
Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert. 

 

ZADANIE 13  
KURS KELNERSKI 

 
Wybrana oferta: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Bytom ul. 

Powstańców Śląskich 6 
Cena: 306,00 zł za osobę brutto całość 3978 zł  

 
Pozostałe oferty: 

Tomasz Choma, Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 18/4; 1009,00 zł brutto za osobę, całość 13117 
STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz; Piaseczno, ul Emilii Plater 1a/53; 800,00 zł za osobę brutto, całość 10400 

zł 

 
Odrzucone oferty: 

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert. 
 

ZADANIE 14.  

KURS PIERWSZEJ POMOCY 
 

Wybrana oferta: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Bytom ul. 

Powstańców Śląskich 6 

Cena: 192,00 zł za osobę brutto całość 2304 zł  
 

Pozostałe oferty: 
Brak 
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Odrzucone oferty: 

Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert. 
Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Sp.z o.o. Gliwice ul. Pszczyńska 37 Ocena formalna negatywna, oferta 

Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, 
że wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub 
dorosłych. 

 

ZADANIE 15.  
KURS SOMMELIERSKI 

 

Wybrana oferta: 
STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, Piaseczno, ul Emilii Plater 1a/53; 

Cena: 1438,00 zł za osobę brutto, całość 7190 zł 
 

Pozostałe oferty: 

Tomasz Choma; Tarnowskie Góry, ul. Ułańska 18/4; 1520,80 zł za osobę brutto całość 7604 
 

Odrzucone oferty: 
Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała Kraków ul. Zakopiańska 9 - oferta złożona po terminie składania ofert. 

 

ALL-IN Waldemar Mucha. Rzeszów, ul. Strażacka 54d/2 Ocena formalna negatywna, oferta Wykonawcy nie spełnia 
wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym: brak szkolenia on line w wykazie usług Wykonawcy i wykazie 

doświadczenia trenera. 
Uzasadnienie:  
Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym w pkt VII Warunki udziału w postępowaniu: polegające na tym, że 
wykonawca Dysponuje doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi co najmniej 1 kursu/szkolenia 
w przedmiocie zadania, na które składana jest oferta: oraz usługi min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży lub dorosłych. 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że wykonawca 
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą następujące 
kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie się 
przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 
ZADANIE 16. 

KURS OBSŁUGI DRUKARKI 3D 
 

Wybrana oferta: 

PROCAD SA, Gdańsk, ul. Kartuska 215, 
Cena: 600,00 zł za osobę brutto całość 3000 zł 

 
Pozostałe oferty: 

Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, Pabianice, ul. Grabowa 8; 804,00 zł brutto za osobę, całość 
4020 zł 
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STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz 680,00 zł za osobę brutto, całość 3400 zł 

 
Odrzucone oferty:  

Cadexpert P. Gurga, M. Dukat Spółka Jawna Kraków, ul. Ciepłownicza 23; 1968,00 zł brutto za osobę całość 9.840 

zł. Ocena formalna negatywna, oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.  
 
Uzasadnienie: 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym Program obejmuje zajęcia teoretyczne w formie zajęć on line – max. 30% zajęć dla całej 
grupy oraz zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej – min. 70% zajęć w podgrupach 2 - 3 osobowych. Każdy uczestnik ma odbyć 
8 godzin zajęć. 
Zamawiający w zapytaniu ofertowym w ppkt. 3 pkt VII Warunki udziału w postępowaniu wskazał wymaganie, że wykonawca 
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do prowadzenia zajęć, zaangażuje kadrę posiadającą następujące 
kwalifikacje: wskazane osoby muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez co rozumie się 
przeprowadzenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 kursu/szkolenia w zakresie 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego z zadań oraz min. 1 kursu/szkolenia/zajęć realizowanych w ramach studiów 
podyplomowych realizowanych w części w formie on line w jakimkolwiek temacie dotyczącym szkoleń dla młodzieży i dorosłych. 

 

ZADANIE 17. 
KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ 

 
Wybrana oferta: 

Robi-kom Robert Mazur, Klucze, ul. Bogucińska 43 

Cena: 150,00 zł za osobę brutto całość 900 zł. 
 

Pozostałe oferty: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, Bytom ul. 

Powstańców Śląskich 6, cena 310,00 zł za osobę brutto całość 1860 zł 

 
Odrzucone oferty: 

brak 
 

 
 

 

         Marlena Moliszewska – Gumulak 
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