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ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, 

polegającego na zakupie miejsc na szkoleniu specjalistycznym z zakresu eksploatacji urządzeń 
elektrycznych dla uczestników projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego 

rynku pracy”, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu 22.02.2017 r. na stronie internetowej 

www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.bzp.uzp.gov.pl,  
pod numerem: 30373-2017. 

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

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny 
ofert: cena (60%), doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS (jako 
beneficjent/partner) (15%), posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008 dotyczącego jakości 
prowadzonej działalności (5%), doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń (10%), posiadane 
zasoby osobowe – dysponowanie kadrą merytoryczną do prowadzenia programów edukacyjno-
szkoleniowych: min. 8 osób, każda z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu eksploatacji 
maszyn - min. 10 edycji zajęć o min. 20 godzinach każda, w ostatnich 5 latach (10%) uznano ofertę 
nr 1 złożoną przez następującego Wykonawcę: 

 
 

TBBROKER Sp. z o.o. 
ul. Willowa 1 lok. 6 
20-819 Lublin 

 

• cena - 119 800,00 zł 
• doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS (jako beneficjent/partner) 

– 5 i więcej projektów 
• posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008 dotyczącego jakości prowadzonej działalności – 

nie posiada certyfikatu ISO 9001:2008 
• doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń – powyżej 10 lat 
• posiadane zasoby osobowe – dysponowanie kadrą merytoryczną do prowadzenia 

programów edukacyjno-szkoleniowych: min. 8 osób, każda z doświadczeniem 
w prowadzeniu zajęć z zakresu eksploatacji maszyn - min. 10 edycji zajęć o min. 
20 godzinach każda, w ostatnich 5 latach – dysponuje kadrą merytoryczną  

 

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%), doświadczenie w realizacji 
projektów dofinansowanych z EFS (jako beneficjent/partner) (15%), posiadanie certyfikatu ISO 
9001:2008 dotyczącego jakości prowadzonej działalności (5%), doświadczenie w organizacji 
i realizacji szkoleń (10%), posiadane zasoby osobowe – dysponowanie kadrą merytoryczną do 
prowadzenia programów edukacyjno-szkoleniowych: min. 8 osób, każda z doświadczeniem 
w prowadzeniu zajęć z zakresu eksploatacji maszyn - min. 10 edycji zajęć o min. 20 godzinach 
każda, w ostatnich 5 latach (10%). 



 
 

 
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. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

 

 

3. lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym postępowaniu 
kryteriach oceny ofert – cena (60%), doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS (jako beneficjent/partner) (15%), posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008 
dotyczącego jakości prowadzonej działalności (5%), doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń (10%), posiadane zasoby osobowe – dysponowanie kadrą merytoryczną do 
prowadzenia programów edukacyjno-szkoleniowych: min. 8 osób, każda z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu eksploatacji maszyn - min. 10 edycji zajęć o min. 20 
godzinach każda, w ostatnich 5 latach (10%) oraz łączną punktacją: 

 
 

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 realizacji 
projektów 

dofinansowanych 
z EFS (jako 

beneficjent/partn
er) 

- max 15 pkt. 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.2 
OGŁOSZENIA 

Liczba punktów  
w kryterium –  

posiadanie 
certyfikatu ISO 

9001:2008 
dotyczącego 

jakości 
prowadzonej 
działalności - 
max. 5  pkt. 

zgodnie z pkt. 
XVII.2.3 

OGŁOSZENIA 

Liczba 
punktów  

w kryterium – 
doświadczenie 
w organizacji i 

realizacji 
szkoleń 

- max. 10  pkt 
zgodnie z pkt. 

XVII.2.4 
OGŁOSZENIA 

Liczba punktów  
w kryterium posiadane 

zasoby osobowe – 
dysponowanie kadrą 

merytoryczną do 
prowadzenia 

programów edukacyjno-
szkoleniowych: min. 8 

osób, każda z 
doświadczeniem w 
prowadzeniu zajęć  

z zakresu eksploatacji 
maszyn - min. 10 edycji 

zajęć o min. 20 
godzinach każda, w 

ostatnich  
5 latach - max. 10  pkt. 
zgodnie z pkt. XVII.2.5 

OGŁOSZENIA 

Suma punktów  
za poszczególne kryteria przy 
zastosowaniu wzoru (zgodnie 
z pkt. XVII.2.6 OGŁOSZENIA): 
P=PC+PD+PCert.+PDOiR+PZ 

TBBROKER Sp.z o.o. 
ul. Willowa 1 lok.  6 
20-819 Lublin 

119 800,00 zł 60,00 pkt. 
5 i więcej projektów 

– 15,00 pkt. 

nie posiada 
certyfikatu ISO 

9001:2008  
-0,00 pkt. 

powyżej 10 lat 
- 10,00 pkt. 

dysponuje kadrą 
merytoryczną – 10,00 pkt. 

95,00 pkt. 

„PROFESJA”  
Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego, 
Iwona Wiśnik,  
ul. Biznesowa 7,  
26-600 Radom 

48 000,00 zł 
oferta 

odrzucona 
0 projektów  

– oferta odrzucona 

posiada 
certyfikat ISO 
9001:2008   

- oferta 
odrzucona 

powyżej 10 lat   
- oferta 

odrzucona 

dysponuje kadrą 
merytoryczną 

- oferta odrzucona 
oferta odrzucona 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Aneta Ćwiklińska 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


