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cPR. POKL.  271.75.2072

Dzialajqc na podstawie art, 4 pkt B, ustawy Prawo zamów¡eó publicznych oraz
zgodnie z zasadE konkurencyjnoéci okreélonq w Wytycznych w zakresie kwalif ikowania
wydatków w ramach Programu operacyjnego Kapital Ludzki z dnia 14 sierpnia 20t2roku
informujq, 2e Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibq 26-600 Radom, ul.
Domagalskiego 7 w przedmiotowym postQpowaniu w sprawie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postanowilo:

W Czqéci I
I'OdTZuCiÓ OfETtg fiTMY JOANNA DEJKO STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOSCI
POZNAWCZYCH ze Spiczyna, STOCZEK 9 poniewa2:

ü. _ ,,oíwiqdczenie dotyczqce dysponowania

odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia"

bez wvmagsnego podnisu,

b' Zgodnie z pkt. Y.4 zapytania ofertowego Zamawiaiacv wvmasal dolqczenia do oferty
wykazu - "uslug szkoleniowo- doradczych w zakresie rorwoju osobistego polegajqcych na
organizacii wyiazdowych warszlatów lub szkoleú zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat
przed up$nuem terminu skladania ofert a ie¿eti okres dzialalnoSci jest krótszy w em okresie
ale dla grupy nie mnieiszei ni| 20 osób". Natomiast Wykonawca zal4czyl do oferty Referencje
firmy ,, Budexpol" spólka komandytowa z Kalinówki 165 z których nie wvnika jaka liczba
osób zostala obieta dana Uslusa.

c' zgodnie z pkt' V.6 zapytania ofertowego Zamawiajacv wvmasal dol¡czenia do ofety

,,szczególowego harmonogrqmu wyjazdu i harmonogramu zajgó warsztatowych z podaniem
zqkresu temqtycznego dla kaidej czgici przedmiotu zamówienia, którego doeczy oferta,.
Natomiast Wvkonawca nie dolaczvl do oferty ..szcz.e{ólowego hsrmonogrsmu wujazdu i
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2. Odrzucié ofertg firmy Sun Snow & More Sp. z o.o. ze Szczecina, ul. Chopina 53, poniewaZ:

a. Zgodnie zpkt.Y.4 zapytania ofertowego Zamawiaiacy wvmasal dolEczenia do oferty wykazu -"uslug

szkoleniowo- doradczych w zakresie rozwoju osobistego polegajqcych na organizacji wyjazdowych

wqrsztalów lub szkoleú zrealizowanych w okresie ostalnich trzech lat przed uplywem terminu skladqnia

ofert a ieieli okres dzialqlnoici jest krótszy w tym okresie ale dlq grupy nie mniejszej ni| 20 osób,

którvch wartoíé nie mo?e bvé ni?.sza ni? 20 000,00 brutto". Natomiast Wykonawca na potwierdzenie

w/w uslugi zalqczyl do ofety ,,Protokól odbioru pracy zleconej" w którvm podano tvlko wartoíió, na

iskq z.osls.Ia z¡eslizowa.ns uslusa, a nie uwzgledniono informscii o tvm, czego doÍvcz.v uslugs, ti.

uslug szkoleniowo- dorqdcz¡ch w zokresie rozwoju osobistego.

b. Zgodnie z pkt. V.5 zapytania ofertowego Zamawiaiacy wymasal dolqczenia do oferty ,,szczególowego

harmonogramu wyjazdu i harmonogramu zsieé wsrsztatowvch z nodaniem zskresu temstvcznego dla

ka2dei czgici przedmiotu zamówieniq, którego dotyczy oferta". Natomiast Wvkonawca nie dolaczyl do

oferty *szczeeólowego harmonogrsmu zaieó warszfalowvch z podaniem zakresu temslvczneeo dla

kaidei czeíci orzedmiotu zamób)ienia, klóreso dotvcz.v oferts",

Wybraó, jako naj korzystniej szqofertg firmy
7

Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsza oferta w oparciu o zapytanie ofertowe i podany sposób oceny ofert.
Streszczenie oceny i porówna nia zlot onych ofert:

W czgéci 2
l. Odrzucié ofertg firmy Joanna Dejko STUDIUM DOSKONALENIA ZDOLNOSCI POZNAWCZYCH

ze Spiczyna, STOCZEK 9 poniewaZ:

Projekt,,Dajmy szansg" jest wspótfinansowany ze érodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego

Nr oferty Nazwa firmy Liczba pkt w kryterium cena 100% Razem

o4
OSRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO
iUSTAWICZNEGO
ul. Bronowicka 73,
:o-osr rRAKÓw

100 pkt. 100 pK.

05
INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o
uf . Czachowskiego 34 p.404,
26-600 Radom

83 pkt. 83 pkt.

07
CREATOR SP.Z O.O
ul. Kollqtaja5/3B,
20.006 LUBLIN

78 pK. 78 pkt,

08

PTEZAKLAD SZKOLENIAI
DORADZTWA EKONOMICZNEGO
Sp. z o. o.
ul. Szewska 4/7,
20.086 LUBLIN

87 pK. 87 pkt.
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2.

6 .

llvkonab'ca zalqczvl do ofertv Zalqcznik Nr 5 - ;,oiwiadczenie dotyczqce dysponowania

odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zqmówienia" bgl,

wvmseanego DodDisu.

Zgodnie z pkt. Y.6 zaplíania ofertowego Zamawiaiacy wymasal dolqczenia do oferty

,,szczególowego harmonogramu wyjazdu i harmonogramu zajgó wqrszfqtowych z podaniem

zakresu tematycznego dla ka2dej czgíci przedmiotu zamówienia, którego dotyczy ofertq".

Natomiast Wykonawca nie dolaczvl do oferty ,,szczegóIowego harmonogramu wviazdu i

Ito.rmonoersmu zaieé wsrsztatowvch z oodaniem zskresu lematvcarcgo dls katdei czeíci

plzed m i o tu zam ó w i e n i a, kf ó re g o d o tv c zv o ferl s ".

Odrzució ofertg firmy Sun Snow & More Sp. z o.o. ze Szczecina, ul. Chopina 53, poniewaZ:

Zgodnie z pkt. V.5 zapl4ania ofertowego Zamawiaiacv wvmagal dol4czenia do oferty ,,szczególowego

harmonogramu wyjazdu i hormonoeromu zaieé warsztotontvch z podsniem zakresu tematvcilxego dla

kaidej czgici przedmiotu zamówieniq, którego dotyczy oferta". Natomiast Wykonawca nie dolaczvl do

oferty *szczegóIowego hsrmonogrsmu zaieé wsrszfstowvch z nodoniem zakresu temalvcarego dls

kstdei cz.eici nrzedmiotu zamówienio, któreso dotvczv oferts",

Odrzució ofertg firmy AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o.o z Lublina, ul. Ryrek 7 ,

poniewaZ:

a, ll/vkonswca zslqczvl do ofertv Zslqcznik Nr 4 - ,,oiwiqdczenie o braku powiazaú powodujqcych

wykluczenie IYykonowcy" w którvm brskuie datv snorzqdzenis wha oíwiadczenis.

b" ll/vkonswcs zslqczvl do ofertv Zalqcznik Nr 6 - wykaz "uslug szkoleniowo- doradczych w

zakresie rorwoju osobistego polegajqcych na organizacji wyjazdowych warsztatów lub szkoleú

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed up$+vem terminu skladania ofert a je2eli okres

dzialalnoicijest krótszy w tym okresie ale dlq grupy nie mniejszej ni| 15 osób, którvch wsrtoió nie

mote bvé niisza ni| 15 000,00 brutto" w którvm brskuie datv snorzadzenia wvkszu

zrealizowsnvch uslug.

c. Wykonawca w zalqczonym do oferty formularzu ofertowym zastosowal 23oA stawkg podatku

VAT. Natomiast zgodnie z opini4Instltucji ZarzqdzajEcej PO KL wszystkie kupowane w ramach

PO KL szkolenia powinny byó traktowane jako zakup usfugi ksztalcenia zawodowego lub

przekwalifikowania zawodowego a w sy.tuacji, w której sq one finansowane w co najmniej 70oA ze

Srodków publicznych, to wtedy sq zwolnione z VAT-u,

4. Odrzució ofertg firmy OSrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego z Krakowa, ul. BronowickaT3

Zgodnie zpkt.Y.4 zapy4ania ofertowego Zamawiaiacy wymagal dol1czenia do oferty wykazu -"uslug

szkoleniowo- doradczych w zakresie rozwoju osobistego polegajqcych na organizacji wyjazdowych
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wqrsztatów lub szkoleú zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sklqdania

ofert a je2eli okres dzialalnoíci jest krótszy w tym okresie ale dla grupy nie mniejszej ni2 15 ostíb".

Natomiast Wykonawca zal4czyl do oferty Referencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z

D4browy Tarnowskiej z którvch nie wynika iaka liczba osób zostala obieta dana Uslusa.

5. Wybraó, jako najkorzystniejsz4 ofertg firmy PTE ZAKN,AD SZKOLENIA I DORADZTWA
EKONOMICZNEGO Sp. z o. o. z Lublina, ul. Szewska 4/7.
Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsza oferta w oparciu o zapytanie ofertowe i podany sposób oceny ofert.
Streszczenie oceny i porównania zloitonych ofert:

Zwyrazami szacunku,

l i lF¡¡¡: ltt,,¡, ' .r,;; '  ¡ i¡

Nr oferty Nazwa firmy Liczba pkt w kryterium cena 100% Razem

03

CENTRUM DORADZTWA I EDUKACJI
W KIELCACH
ul. Targowa l6a./75,
25-520 Kielce

70 pkt. 70 pkt.

05
INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.
ul. Czachowskiego 34 p.404,
26-600 Radom

75 pkt. 75 pkt.

06
HUMANEO
ul. Mikolaja Reja 20,
33-300 Nowy Sacz

69 pkt. 69 pkt.

07
CREATOR SP.Z O.O
ul. Kollqtaja5/3B,
20-006 LUBLIN

69 pkt. 69 pkt.

08

PTEZAKLAD SZKOLENIAI
DORADZTWA EKONOMICZNEGO
Sp. z o. o.
ul. Szewska 4/7,
20.086 LUBLIN

t00 pkt. 100 pkt.

Projekt ,,Dajmy szanse" jest wspótfinansowany ze érodków unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego


