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Radom dn. 09.03.2017r.  
BZP.271.1.126.2016.EF 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PIER WSZEJ ORAZ 
DRUGIEJ CZĘŚĆ I  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 10.02.2017 r. na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl, pod numerem: 23254-2017. 

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: 
 

 

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

• cena: 26 400,00 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: 
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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.  

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

26 400,00 zł 60,00 pkt. 11 lat – 33,85 pkt. 93,85 pkt. 

2.  
INNOVO Innowacje w Biznesie 
Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13,  
38-200 Jasło 

33 120,00 zł Oferta odrzucona 13 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: 
 

 

CONSULT Piotr Lewandowski,  
ul. Cegielniana 90C/7,  
07-310 Komorowo  

• cena: 33 600,00 zł 
• doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych z  zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego osoby wyznaczonej do realizac ji zamówienia - 3 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.  
Elżbieta Maria Kilijanek 
ul. Planowa 13/45 
26-600 Radom 

40 320,00 zł Oferta odrzucona 3 lata – Oferta 
odrzucona Oferta odrzucona 

2.  

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

44 520,00 zł 45,28 pkt. 2 lata – 26,66 pkt. 71,94 pkt. 
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3.  
CONSULT Piotr Lewandowski 
ul. Cegielniana 90C/7 
07-310 Komorowo 

33 600,00 zł 60,00 pkt. 3 lata – 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

4.  

INNOVO Innowacje w Biznesie 
Sp. z o.o. 
ul. 3-go Maja 13 
38-200 Jasło 

56 280,00 zł Oferta odrzucona 6 lat – Oferta odrzucona Oferta odrzucona 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Aneta Ćwiklińska  

    Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


