
 

 
 

 

Myślibórz, dnia  6 grudnia 2012r. 

 

 

 UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń, 

etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

 

Znak sprawy: PCPR/206/2012/7.1.2/4 

 

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 

92 ust. 1 pkt. 1-2 oraz ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej PZP, zawiadamia o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

   

Ad.1)  

Część I 

Szkolenia z zakresu: Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, ABC przedsiębiorczości dla 

uczestników z OSP Dębno 
 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części I złożono 4 oferty. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 5 złożoną przez 

Wykonawcę: 

 

MW DEVELOPMENT Magdalena Witek 

Ul. Poznańska 1F/3, 71-785 Szczecin 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kryteriach 

oceny ofert uzyskał liczbę 100 pkt.  

Cena za realizację zamówienia wynosi 16.670,00 zł brutto.  

 

 

 

 



 

 
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a 

złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej Zamawiający podaje 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją: 

 

 Oferta druga w kolejności: 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Ul. Sikorskiego 95, 66-400 

Gorzów Wielkopolski 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 74,45 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

22.390,00 zł brutto.  

 

 Oferta trzecia w kolejności: 

Akademia „LAURENT” Akademia Kształcenia  Zawodowego „AKZ”, Ul. Górczyńska 23, 66-400 

Gorzów Wlkp., 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 64,36 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

25.900,00 zł brutto.  

 

Część II 

Szkolenia z zakresu: Doradztwo zawodowe z aktywnym poszukiwaniem pracy dla uczestników  

z OPS Myślibórz 

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części II złożono 6 oferty.  

 

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 3 złożoną przez 

Wykonawcę: 

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., 

Ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kryteriach 

oceny ofert uzyskał liczbę 100 pkt.  

Cena za realizację zamówienia wynosi 4.500,00 zł brutto.  

 

Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a 

złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej Zamawiający podaje 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją: 

 

 Oferta druga w kolejności: 

 

Jolanta Bieliczko-Drozd, Ul. Okrężna 15, 74-320 Barlinek 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 97,82 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

4.600,00 zł brutto.  

 

 

 



 

 
 

 

 Oferta trzecia w kolejności: 

Collegium Medyczne Medica s.c. Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek Akademia Kształcenia Kadr 

Medica, Ul. Mieszka I-go 4, 73-110 Stargard Szczeciński 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 80,87 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

5.564,00 zł brutto.  

 

 Oferta czwarta w kolejności: 

MW DEVELOPMENT Magdalena Witek, Ul. Poznańska 1F/3, 71-785 Szczecin 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 72,58 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

6.200,00 zł brutto.  

 

 Oferta piąta w kolejności 

Biuro Podróży Sun&Snow Sp. z. o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin  

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 47,93 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

9.388,00 zł brutto.  

 

 Oferta szósta w kolejności 

Akademia „LAURENT” Akademia Kształcenia  Zawodowego „AKZ”, Ul. Górczyńska 23, 66-400 

Gorzów Wlkp., 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 45,91 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

9.800,00 zł brutto.  

 

Część III 

Szkolenia z zakresu: Doradztwo zawodowe, ABC przedsiębiorczości, Trening kompetencji i 

umiejętności społecznych dla uczestników z OPS Boleszkowice 

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części III złożono 5 ofert.  

 

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 5 złożoną przez 

Wykonawcę: 

 

Akademia „LAURENT” Akademia Kształcenia  Zawodowego „AKZ” 

Ul. Górczyńska 23, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kryteriach 

oceny ofert uzyskał liczbę 100 pkt.  

Cena za realizację zamówienia wynosi 10.600,00 zł brutto.  

 

Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a 

złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej Zamawiający podaje 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją: 

 



 

 
 

 Oferta druga w kolejności: 

MW DEVELOPMENT Magdalena Witek, Ul. Poznańska 1F/3, 71-785 Szczecin 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 90,59 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

11.700,00 zł brutto.  

 

 Oferta trzecia w kolejności: 

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Ul. Sikorskiego 95, 66-400 

Gorzów Wielkopolski 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 84,80 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

12.500,00 zł brutto.  

 

 Oferta czwarta w kolejności: 

Collegium Medyczne Medica s.c. Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek Akademia Kształcenia Kadr 

Medica, Ul. Mieszka I-go 4, 73-110 Stargard Szczeciński 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 69,40 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

15.273,00 zł brutto.  

 

 Oferta piąta w kolejności: 

Biuro Podróży Sun&Snow Sp.  z.o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin  

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 45,19 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

23.455,00 zł brutto.  

 

Część IV 

Szkolenia z zakresu: Doradztwo zawodowe dla uczestników z PCPR Myślibórz 

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części IV złożono 5 oferty. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 6 złożoną przez 

Wykonawcę: 

Jolanta Bieliczko-Drozd 

Ul. Okrężna 15, 74-320 Barlinek 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kryteriach 

oceny ofert uzyskał liczbę 100 pkt.  

Cena za realizację zamówienia wynosi 5.200,00 zł brutto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a 

złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej Zamawiający podaje  

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją: 

 

 Oferta druga w kolejności: 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., Ul. Sikorskiego 95, 66-400 

Gorzów Wielkopolski 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 70,27 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

7.400,00 zł brutto.  

 

 Oferta trzecia w kolejności: 

MW DEVELOPMENT Magdalena Witek, Ul. Poznańska 1F/3, 71-785 Szczecin 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 53,06 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

9.800,00 zł brutto.  

 

 Oferta czwarta w kolejności: 

Akademia „LAURENT” Akademia Kształcenia  Zawodowego „AKZ”, Ul. Górczyńska 23,  

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 22,80 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

22.800,00 zł brutto.  

 

 Oferta piąta w kolejności: 

Biuro Podróży Sun&Snow Sp.  z.o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin  

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 20,81 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

24.958,00 zł brutto.  

 

 

Część V 

Szkolenia z zakresu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla uczestników z OPS Myślibórz 

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części V złożono 6 ofert. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 5 złożoną przez 

Wykonawcę: 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

Ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kryteriach 

oceny ofert uzyskał liczbę 100 pkt.  

 Cena za realizację zamówienia wynosi 4.800,00 zł brutto.  

 

 

 



 

 
Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego  warunki udziału w postępowaniu, a 

złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji. Poniżej Zamawiający podaje 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert oraz łączną punktacją: 

 

 Oferta druga w kolejności: 

Collegium Medyczne Medica s.c. Anna Wasiłek, Grzegorz Wasiłek Akademia Kształcenia Kadr 

Medica, Ul. Mieszka I-go 4, 73-110 Stargard Szczeciński 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 81,30 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

5.904,00 zł brutto.  

 

 Oferta trzecia w kolejności: 

MW DEVELOPMENT Magdalena Witek, Ul. Poznańska 1F/3, 71-785 Szczecin 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 80,00 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

6.000,00 zł brutto.  

 

 Oferta czwarta w kolejności: 

Biuro Podróży Sun&Snow Sp.  z.o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin  

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 69,99 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

6.858,00 zł brutto.  

 

 Oferta piąta w kolejności: 

 

Akademia „LAURENT” Akademia Kształcenia  Zawodowego „AKZ”, Ul. Górczyńska 23,  

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 53,93 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

8.900,00 zł brutto.  

 

 Oferta szósta w kolejności: 

 

Zubkowska-Rojszczak Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o., ul. Czartoria 1/8, 61-102 Poznań 

 

Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał liczbę 30,18 pkt. Cena za realizację zamówienia wynosi 

15.900,00 zł brutto.  

 

Ad. 2) 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP, który stanowi: „Zamawiający odrzuca 

ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”, 

odrzuca w zakresie części I: Szkolenia z zakresu: Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, ABC 

przedsiębiorczości dla uczestników z OSP Dębno, ofertę złożoną przez Wykonawcę Biuro Podróży 

Sun&Snow Sp. z. o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin.  

 

 
 

 

Uzasadnienie faktyczne: 



 

 
 

Wykonawca pismem z dnia 3 grudnia 2012r. został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny w zakresie części I. W wyznaczonym 

terminie wykonawca potwierdził, iż przy wycenie tej części zamówienia omyłkowo skalkulował liczbę 15 

godzin szkolenia i jedocześnie odstąpił od udziału w postępowaniu w zakresie tej części.  

 

Ad. 3) 

Zamawiający informuje, że umowy z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty 

w zakresie części II-V zostaną podpisane niezwłocznie w terminie dogodnym dla obu stron ustalonym 

telefonicznie, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a) oraz art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy PZP. 

Planowany termin podpisania umowy 10 grudnia 2012r. 

 

W zakresie części I umowa z wykonawcą zgodnie z dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP 

zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Planowany termin podpisania umowy 12.12.2012r. 

 

 

…………………………………… 

 Podpis Kierownika Zamawiającego 


