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INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu  

przy ul. Strzelców Bytomskich 16, reprezentowany przez Dyrektora, działając na podstawie: art. 138 o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.), Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 41 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że w postępowaniu o wartości poniżej 

750 000 EURO prowadzonym w formie konkursu ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego – 

wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części 
 

na część A zostały złożone 3 oferty: 
Nr 

oferty 
Wykonawca 

cena oferty  

w PLN 
uwagi 

OF-1 
C.M.T. Sp. z o.o.                                                                                              

ul. Słowackiego 4a, 43 - 600 Jaworzno 
31.180,00  --------- 

OF-2 
Magdalena Siśkiewicz New Challenge  

ul. Rydlówka  5/107, 30-363 Kraków 
32.300,00  

Oferta nie podlega 

ocenie 

OF-3 
Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.                                                   

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków 
32.360,00  --------- 

 

na część B zostały złożone 3 oferty: 
Nr 

oferty 
Wykonawca 

cena oferty  

w PLN 
uwagi 

OF-1 
C.M.T. Sp. z o.o.                                                                                              

ul. Słowackiego 4a, 43 - 600 Jaworzno 
50.840,00  --------- 

OF-2 
Magdalena Siśkiewicz New Challenge  

ul. Rydlówka  5/107, 30-363 Kraków 
49.440,00  

49.280,00 
(cena po 

poprawieniu omyłki 

rachunkowej)  

Oferta nie podlega 

ocenie 

OF-3 
Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.                                                   

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków 
51.664,00  --------- 

 

 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 

Nr kryterium Kryteria oceny 
Znaczenie 

(waga) 

I Cena  60 % 

II 
Doświadczenie w przeprowadzeniu usług (treningi/warsztaty/szkolenia/ 

zajęcia) dla osób realizujących rodzinną pieczę zastępczą  
10 % 

III Kwalifikacje trenerów/trenerek wskazanych do realizacji zajęć 30 % 

 Razem 100 % 

 

Ilość punktów przyznana Wykonawcom w części A: 
Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF-1: I – 60,00 pkt; II – 10,00 pkt; III – 30 pkt. - RAZEM: 100,00 pkt. 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF-3: I – 57,81 pkt; II –   10,00 pkt; III – 30 pkt. - RAZEM: 97,81 pkt. 
 

Ilość punktów przyznana Wykonawcom w części B: 
Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF-1: I – 60,00 pkt; II – 10,00 pkt; III – 30 pkt. - RAZEM: 100,00 pkt. 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF-3: I – 59,05 pkt; II –   10,00 pkt; III – 30 pkt. - RAZEM: 99,05 pkt. 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w części  A uznano OF-1a złożoną przez Wykonawcę: 

C.M.T. Sp. z o.o.  ul. Słowackiego 4a, 43 - 600 Jaworzno 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w części  B uznano OF-1b złożoną przez Wykonawcę: 

C.M.T. Sp. z o.o.  ul. Słowackiego 4a, 43 - 600 Jaworzno 

UZASADNIENIE:  

Ww. Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty tj. oferty podlegające ocenie, które otrzymały 

największą ilość punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z Wykonawcami, których oferty 

uznano za najkorzystniejsze zostaną zawarte umowy. O terminie podpisania umów Wykonawcy 

zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 

INFORMACJA O OFERTACH NIEPODLEGAJĄCYCH OCENIE WRAZ Z UZASADNIENIEM: 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający uznał, co następuje: 

Magdalena Siśkiewicz New Challenge z siedzibą w Krakowie (oferta OF-2a oraz OF-2b): 

oferty nie podlegają ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 1 oraz pkt 2 Instrukcji stanowiącej  

załącznik nr 10 do Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie w Bytomiu: są niezgodne z Ogłoszeniem lub niniejszą instrukcją  

oraz nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 6.  

Wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 5 IWZ.  

W przypadku oferty złożonej na część B: wezwano Wykonawcę do uzupełnienia oferty o wymagany  

w postępowaniu załącznik nr 3 do IWZ (wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia).  

W wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia oferty terminie Wykonawca nie złożył wykazu osób  

i  tym samym złożył ofertę niezgodną z treścią IWZ. 

W przypadku oferty złożonej na część A: Zamawiający odstąpił od czynności jednokrotnego 

uzupełnienia oferty o brakujący dokument, gdyż uzupełnienie oferty pozostaje bez wpływu na wynik 

postępowania.   
 

     Z uwagi na powyższe okoliczności, należało uznać jak  we wstępie. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


