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Radom dn. 02.02.2017r.  
BZP.271.1.1126.2016.EF 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PIER WSZEJ 
DRUGIEJ,  TRZECIEJ,  SZÓSTEJ,  SIÓDMEJ CZ ĘŚĆ I  ZAMÓWIENIA ORAZ 

UNIWEWAŻNIENIU CZWARTEJ I  PIATEJ CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi, polegającym na przeprowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 
uczniów i uczennic w Szkolnych Punktach Informacji i kariery utworzonych w 14 publicznych 

Gimnazjach w Radomiu w ramach projektu „Kreatywne zarządzanie karierą”, którego wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszonego 

w dniu 23.12.2016 r. na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, pod numerem: 373627-2016. 

Działając na podstawie pkt. XIX. 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawiadamiamy o:  
 
Część pierwsza zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty  - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%), uznano ofertę złożoną 
przez następującego Wykonawcę: 
 

 

Pani Ewa Rutkowska,  
Instytut Szkole ń, Doradztwa Zawodowego i Planowania Kariery  
Ewa Rutkowska Business Coaching,  
ul. Szlachecka 7,  
26-600 Radom  

• cena: 39 600,00 zł 
• doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z  zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizac ji zamówienia - 2 lata 
 

2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia (40%). 

3. lista wykonawców, którzy zło żyli w przedmiotowym post ępowaniu oferty wraz z punktacj ą 
przyznan ą ofertom w przyj ętych w niniejszym post ępowaniu kryteriach oceny ofert – cena 
(60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%) oraz łączną punktacj ą: 
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L.p. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 

cena (max 60 pkt 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.1 
OGŁOSZENIA) 

 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie w 
pracy z uczniami szkół 

gimnazjalnych z 
zakresu doradztwa 

edukacyjno-
zawodowego 

(max 40 pkt zgodnie z 
pkt. XVII.2.2 

OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za poszczególne 

kryteria przy 
zastosowaniu 

wzoru (zgodnie  
z pkt. XVII.2.3 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+D(x) 

1.  

Ewa Rutkowska Instytut Szkoleń, 
Doradztwa Zawodowego i 
Planowania Kariery Ewa 
Rutkowska Business Coaching 
ul. Szlachecka 7 
26-600 Radom 

39 600,00 zł 60,00 pkt. 2 lata – 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

2.  

Galicyjskie Centrum Edukacji  
Sp. z o.o. 
ul. Bronowiecka 73 
30-091 Kraków 

35 280,00 zł Oferta odrzucona 
10 lat – Oferta 

odrzucona Oferta odrzucona 

3.  

Profesja Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego Iwona Wiśnik 
ul. Biznesowa 7 
26-600 Radom 

30 240,00 zł Oferta odrzucona 8, 11, 12, 6, 16, 9 lat – 
Oferta odrzucona 

Oferta odrzucona 

 
 
Część druga zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty  - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%), uznano ofertę złożoną 
przez następującego Wykonawcę: 
 

 

Pani Ewa Rutkowska,  
Instytut Szkole ń, Doradztwa Zawodowego i Planowania Kariery  
Ewa Rutkowska Business Coaching,  
ul. Szlachecka 7,  
26-600 Radom  

• cena: 26 400,00 zł 
• doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z  zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizac ji zamówienia - 2 lata 
 

2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia (40%). 

3. lista wykonawców, którzy zło żyli w przedmiotowym post ępowaniu oferty wraz z punktacj ą 
przyznan ą ofertom w przyj ętych w niniejszym post ępowaniu kryteriach oceny ofert – cena 
(60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%) oraz łączną punktacj ą: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), 26-600 Radom, tel. +48 36 20 288, tel./fax: +48 36 20 289, e-mail: bzp@umradom.pl 

 
Strona 3 

 
 

L.p. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 

cena (max 60 pkt 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.1 
OGŁOSZENIA) 

 

Liczba punktów  
w kryterium - 

doświadczenie w 
pracy z uczniami szkół 

gimnazjalnych z 
zakresu doradztwa 

edukacyjno-
zawodowego 

(max 40 pkt zgodnie z 
pkt. XVII.2.2 

OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za poszczególne 

kryteria przy 
zastosowaniu 

wzoru (zgodnie z 
pkt. XVII.2.3 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+D(x) 

1.  

Ewa Rutkowska Instytut Szkoleń, 
Doradztwa Zawodowego i 
Planowania Kariery Ewa 
Rutkowska Business Coaching 
ul. Szlachecka 7 
26-600 Radom 

26 400,00 zł 60,00 pkt. 2 lata – 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

2.  

Galicyjskie Centrum Edukacji  
Sp. z o.o. 
ul. Bronowiecka 73 
30-091 Kraków 

24 480,00 zł Oferta odrzucona 
2 lata – Oferta 

odrzucona Oferta odrzucona 

3.  

Profesja Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego Iwona Wiśnik 
ul. Biznesowa 7 
26-600 Radom 

20 160,00 zł Oferta odrzucona 8, 11, 12, 6, 16, 9 lat – 
Oferta odrzucona 

Oferta odrzucona 

 
 
Część trzecia zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty  - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%), uznano ofertę złożoną 
przez następującego Wykonawcę: 
 

 

Pani Justyna Renata Głogowska,  
Zdziechów 25A,  
26-652 Zakrzew  

• cena: 20 160,00 zł 
• doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z  zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizac ji zamówienia - 6 lat 
 

2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia (40%). 

3. lista wykonawców, którzy zło żyli w przedmiotowym post ępowaniu oferty wraz z punktacj ą 
przyznan ą ofertom w przyj ętych w niniejszym post ępowaniu kryteriach oceny ofert – cena 
(60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%) oraz łączną punktacj ą: 
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L.p. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 

cena (max 60 pkt 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.1 
OGŁOSZENIA) 

 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie w 
pracy z uczniami szkół 

gimnazjalnych z 
zakresu doradztwa 

edukacyjno-
zawodowego 

(max 40 pkt zgodnie z 
pkt. XVII.2.2 

OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za poszczególne 

kryteria przy 
zastosowaniu 

wzoru (zgodnie z 
pkt. XVII.2.3 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+D(x) 

1. 
Elżbieta Maria Kilijanek 
ul. Planowa 13/45 
26-600 Radom 

20 160,00 zł 60,00 pkt. 3 lata – 20,00 pkt. 80,00 pkt. 

2.  
Justyna Renata Głogowska,  
Zdziechów 25A,  
26-652 Zakrzew 

20 160,00 zł 60,00 pkt. 6 lat – 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

3.  

Galicyjskie Centrum Edukacji   
Sp. z o.o. 
ul. Bronowiecka 73 
30-091 Kraków 

21 420,00 zł Oferta odrzucona 
2 lata – Oferta 

odrzucona Oferta odrzucona 

4.  

Profesja Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego Iwona Wiśnik 
ul. Biznesowa 7 
26-600 Radom 

17 640,00 zł Oferta odrzucona 8, 11, 12, 6, 16, 9 lat – 
Oferta odrzucona 

Oferta odrzucona 

 
 
 

Część czwarta zamówienia:  
 

Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie czwartej części zamówienia zgodnie z § 6 
ust. 15 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Radomia Nr 1717/2016 z dnia 24 października 2016r. W/w punkt stanowi, że „Zamawiający 
upoważniony jest do unieważnienia postępowania, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 
 
Uzasadnienie:  
 
W zakresie czwartej części zostały złożone oferty: 
 
oferta nr 1  złożona przez Wykonawcę: Małgorzata W ęglewska, ul. Katowicka 11 m. 75, 26-600 
Radom , z zaoferowaną ceną 28 800,00 zł oraz 6 – letnim doświadczeniem w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia. 
 
oferta nr 2  złożona przez Wykonawcę: Edyta Zawada, ul. Batorego 30 m. 42, 26-600 Radom ,  
z zaoferowaną ceną 26 400,00 zł oraz 2 – letnim doświadczeniem w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia. 
 
oferta nr 3  złożona przez Wykonawcę: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Brono wicka 
73, 30-091 Kraków  z zaoferowaną ceną 24 480,00 zł oraz 10 – letnim doświadczeniem w pracy z 
uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego osoby wyznaczonej 
do realizacji zamówienia. 
 
oferta nr 4  złożona przez Wykonawcę: Profesja O środek Kształcenia Zawodowego Iwona 
Wiśnik, ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom  z zaoferowaną ceną 20 160,00 zł oraz: 8 – letnim, 11 – 
letnim, 12 – letnim, 6 – letnim, 16 – letnim, 9 – letnim doświadczeniem w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia. 
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Cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert (w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz 
doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno – 
zawodowego (40%)), która uzyskała łącznie 94,99 pkt. i jednocześnie nie podlegała odrzuceniu, 
złożona przez: Małgorzata W ęglewska, ul. Katowicka 11 m. 75, 26-600 Radom , przekraczała kwotę 
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką zaoferował Wykonawca wynosiła 28 800,00 
zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 26 400,00 zł i nie mógł jej 
zwiększyć. 
 
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 
 
1. Informacja o ofertach, które zostały odrzucone:  
Informujemy, iż w zakresie czwartej części zamówienia odrzucono: 
 
ofert ę nr 3 złożoną przez: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Brono wicka 73, 30-091 
Kraków - ofertę tego Wykonawcy Zamawiający odrzucił zgodnie z brzmieniem pkt XVIII ust 3) 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, który stanowi, że „Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli (…) została złożona 
przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Uzasadnienie 
faktyczne i prawne znajduje się w pkt. 2  w zakresie czwartej części zamówienia. 
 
ofert ę nr 4 złożoną przez: Profesja O środek Kształcenia Zawodowego Iwona Wi śnik,  
ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom - ofertę tego Wykonawcy Zamawiający odrzucił zgodnie  
z brzmieniem pkt XVIII ust 1) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, który stanowi, że „Zamawiający odrzuci 
ofertę, jeżeli (…) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu (…)”. 
W/w Wykonawca zarówno w formularzu ofertowym jak również w wykazie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu pierwszej części zamówienia wykazał z imienia i nazwiska sześć osób. 
Zamawiający w OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU określił jasno, że zajęcia w poszczególnych 
częściach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić jeden doradca. Ponadto zgodnie z pkt. XII. 
16. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU „Wykonawca w formularzu ofertowym, musi wskazać:  

� cenę, 
� imię i nazwisko oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w latach osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 
(minimum 1 rok)”. 

Formularz ofertowy również jasno określał, że należy wskazać „osobę” nie zaś „osoby”. Wskazanie 
więcej niż jednej osoby jest niezgodne z treścią OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ze względu na fakt, 
iż Zamawiający nie będzie wiedział doświadczenie, której osoby należy ocenić. 
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie. 
 
2. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wyklucz eni:  
Informujemy, iż w zakresie czwartej części zamówienia wykluczono Wykonawcę: 
 
Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronow icka 73, 30-091 Kraków zgodnie z pkt. VIII 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, który stanowi, że „Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia”. W dniu 16.01.2017r. w/w Wykonawca został wezwany do 
uzupełnienia dokumentu określonego w pkt. VI. 2.1. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, tj. „wykazu 
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (…)” - z przedłożonego 
przez Wykonawcę wykazu nie wynikało, że osoba wyznaczona do zrealizowania zamówienia posiada 
przygotowanie pedagogiczne. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do 20.01.2017r., 
w/w Wykonawca uzupełnił przedmiotowy wykaz jednakże w wersji elektronicznej. Zgodnie pkt. X. 7 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU „Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń (…) dla swej skuteczności 
powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem terminu 
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wyznaczonego przez Zamawiającego”. Wykonawca został poinformowany, iż nieuzupełnienie 
dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie z postępowania 
oraz odrzucenie złożonej oferty.  
Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykluczył tego Wykonawcę w zakresie czwartej części 
zamówienia, w związku z tym, iż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
 
Część piąta zamówienia:   
 
Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie piątej części zamówienia zgodnie z § 6 
ust. 15 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Radomia Nr 1717/2016 z dnia 24 października 2016r. W/w punkt stanowi, że „Zamawiający 
upoważniony jest do unieważnienia postępowania jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu”. 
 
Uzasadnienie:  
 
W zakresie piątej części zostały złożone oferty: 
 
oferta nr 1  złożona przez Wykonawcę: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronow icka 
73, 30-091 Kraków  z zaoferowaną ceną 40 320,00 zł oraz 10 – letnim doświadczeniem w pracy z 
uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego osoby wyznaczonej 
do realizacji zamówienia. 
 
oferta nr 2  złożona przez Wykonawcę: Dorota Mosionek, Rajec Poduchowny 1c, 26-613 Radom , 
z zaoferowaną ceną 46 200,00 zł oraz 0 – letnim doświadczeniem w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia. 
 
oferta nr 3  złożona przez Wykonawcę: Profesja O środek Kształcenia Zawodowego Iwona 
Wiśnik, ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom  z zaoferowaną ceną 35 280,00 zł oraz: 8 – letnim, 11 – 
letnim, 12 – letnim, 6 – letnim, 16 – letnim, 9 – letnim doświadczeniem w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia. 
 
Oferty w/w Wykonawców zostały odrzucone w zakresie piątej części zamówienia i jednocześnie jeden 
z Wykonawców, tj. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Brono wicka 73, 30-091 Kraków  
został wykluczony z postępowania na piątą część zamówienia (szczegóły zostały opisane w pkt. 1 i 2 
w zakresie piątej części zamówienia). 
 
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 
 
1. Informacja o ofertach, które zostały odrzucone:  
Informujemy, iż w zakresie piątej części zamówienia odrzucono: 
 
ofert ę nr 1 złożoną przez: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Brono wicka 73, 30-091 
Kraków - ofertę tego Wykonawcy Zamawiający odrzucił zgodnie z brzmieniem pkt XVIII ust 3) 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, który stanowi, że „Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli (…) została złożona 
przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Uzasadnienie 
faktyczne i prawne znajduje się w pkt. 2 w zakresie piątej części zamówienia. 
 
ofert ę nr 2 złożoną przez Panią Dorot ę Mosionek, Rajec Poduchowny 1c, 26-613 Radom - ofertę 
tego Wykonawcy Zamawiający odrzucił zgodnie z brzmieniem pkt XVIII ust 1) OGŁOSZENIA 
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O ZAMÓWIENIU, który stanowi, że „Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli (…) jej treść nie odpowiada treści 
ogłoszenia o zamówieniu (…)”. 
Wykonawca w formularzu ofertowym dla w/w części zamówienia wykazał, że osoba wyznaczona do 
realizacji zamówienia posiada 0 lat doświadczenia w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zamawiający w OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU w pkt XII 17 b) 
określił, iż „W formularzu ofertowym: (…) b) wskazane przez Wykonawcę „doświadczenie w pracy z 
uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia”, należy wskazać w latach. Wskazanie doświadczenia krótszego niż 
obowiązkowe 1 rok będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OGŁOSZENIA”. 
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie. 
 
ofert ę nr 3 złożoną przez: Profesja O środek Kształcenia Zawodowego Iwona Wi śnik,  
ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom - ofertę tego Wykonawcy Zamawiający odrzucił zgodnie  
z brzmieniem pkt XVIII ust 1) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, który stanowi, że „Zamawiający odrzuci 
ofertę, jeżeli (…) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu (…)”. 
W/w Wykonawca zarówno w formularzu ofertowym jak również w wykazie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu pierwszej części zamówienia wykazał z imienia i nazwiska sześć osób. 
Zamawiający w OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU określił jasno, że zajęcia w poszczególnych 
częściach zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić jeden doradca. Ponadto zgodnie z pkt. XII. 
16. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU „Wykonawca w formularzu ofertowym, musi wskazać:  

� cenę, 
� imię i nazwisko oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w latach osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 
(minimum 1 rok)”. 

Formularz ofertowy również jasno określał, że należy wskazać „osobę” nie zaś „osoby”. Wskazanie 
więcej niż jednej osoby jest niezgodne z treścią OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ze względu na fakt, 
iż Zamawiający nie będzie wiedział doświadczenie, której osoby należy ocenić. 
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie. 
 
2. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wyklucz eni:  
Informujemy, iż w zakresie piątej części zamówienia wykluczono Wykonawcę: 
 
Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronow icka 73, 30-091 Kraków zgodnie z pkt. VIII 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, który stanowi, że „Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia”. W dniu 16.01.2017r. w/w Wykonawca został wezwany do 
uzupełnienia dokumentu określonego w pkt. VI. 2.1. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, tj. „wykazu 
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (…)” - z przedłożonego 
przez Wykonawcę wykazu nie wynikało, że osoba wyznaczona do zrealizowania zamówienia posiada 
przygotowanie pedagogiczne. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do 20.01.2017r., 
w/w Wykonawca uzupełnił przedmiotowy wykaz jednakże w wersji elektronicznej. Zgodnie pkt. X. 7 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU „Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń (…) dla swej skuteczności 
powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego”. Wykonawca został poinformowany, iż nieuzupełnienie 
dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie z postępowania 
oraz odrzucenie złożonej oferty.  
Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykluczył tego Wykonawcę w zakresie piątej części 
zamówienia, w związku z tym, iż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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Część szósta zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty  - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%), uznano ofertę złożoną 
przez następującego Wykonawcę: 
 

 

Pani Renata Maj - Czupryn,  
ul. Urodzajna 10 m. 2,  
26-600 Radom  

• cena: 23 040,00 zł 
• doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z  zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizac ji zamówienia - 2 lata 
 

2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia (40%). 

3. lista wykonawców, którzy zło żyli w przedmiotowym post ępowaniu oferty wraz z punktacj ą 
przyznan ą ofertom w przyj ętych w niniejszym post ępowaniu kryteriach oceny ofert – cena 
(60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%) oraz łączną punktacj ą: 
 

L.p. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 

cena (max 60 pkt 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.1 
OGŁOSZENIA) 

 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie w 
pracy z uczniami szkół 

gimnazjalnych z 
zakresu doradztwa 

edukacyjno-
zawodowego 

(max 40 pkt zgodnie z 
pkt. XVII.2.2 

OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za poszczególne 

kryteria przy 
zastosowaniu 

wzoru (zgodnie z 
pkt. XVII.2.3 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+D(x) 

1. 
Renata Maj - Czupryn,  
ul. Urodzajna 10 m. 2 
26-600 Radom 

23 040,00 zł 60,00 pkt. 2 lata – 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

2.  

Galicyjskie Centrum Edukacji   
Sp. z o.o. 
ul. Bronowiecka 73 
30-091 Kraków 

24 480,00 zł Oferta odrzucona 
11 lat – Oferta 

odrzucona Oferta odrzucona 

3.  
Dorota Mosionek 
Rajec Poduchowny 1C 
26-613 Radom 

26 400,00 zł Oferta odrzucona 0 lat – Oferta odrzucona Oferta odrzucona 

4.  

Profesja Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego Iwona Wiśnik 
ul. Biznesowa 7 
26-600 Radom 

20 160,00 zł Oferta odrzucona 
8, 11, 12, 6, 16, 9 lat – 

Oferta odrzucona Oferta odrzucona 

 
 

Część siódma zamówienia:   
 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty  - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: 
cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%), uznano ofertę złożoną 
przez następującego Wykonawcę: 
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Galicyjskie Centrum Edukacji   
Sp. z o.o. 
ul. Bronowiecka 73 
30-091 Kraków 

• cena: 27 540,00 zł 
• doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z  zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizac ji zamówienia - 11 lat  

2. uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół 
gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia (40%). 

3. lista wykonawców, którzy zło żyli w przedmiotowym post ępowaniu oferty wraz z punktacj ą 
przyznan ą ofertom w przyj ętych w niniejszym post ępowaniu kryteriach oceny ofert – cena 
(60%) oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40%) oraz łączną punktacj ą: 
 

L.p. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
w zł 

Liczba punktów 
w kryterium – 

cena (max 60 pkt 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.1 
OGŁOSZENIA) 

 

Liczba punktów 
w kryterium - 

doświadczenie w 
pracy z uczniami szkół 

gimnazjalnych z 
zakresu doradztwa 

edukacyjno-
zawodowego 

(max 40 pkt zgodnie z 
pkt. XVII.2.2 

OGŁOSZENIA) 

Suma punktów  
za poszczególne 

kryteria przy 
zastosowaniu 

wzoru (zgodnie z 
pkt. XVII.2.3 

OGŁOSZENIA): 
P=PC+D(x) 

1. 
Agata Towarek 
Zakrzew 12 
26-652 Zakrzew 

29 700,00,00 zł 55,64 pkt. 2 lata – 7,27 pkt. 62,91 pkt. 

2.  

Galicyjskie Centrum Edukacji   
Sp. z o.o. 
ul. Bronowiecka 73 
30-091 Kraków 

27 540,00 zł 60,00 pkt. 11 lat – 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

3.  

Profesja Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego Iwona Wiśnik 
ul. Biznesowa 7 
26-600 Radom 

22 680,00 zł Oferta odrzucona 8, 11, 12, 6, 16, 9 lat – 
Oferta odrzucona Oferta odrzucona 

 
  Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Aneta Ćwiklińska  
    Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


