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FA.2812.22.2019 
 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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. Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek zajęć 

Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „AS Aktywny społecznie” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

złożono 3 oferty: 
 

Nr oferty Wykonawca 

Kryterium I 

- cena oferty  

w PLN 

Kryterium II 

- dostępność infrastruktury 

na terenie ośrodka 

OF - 1 
Magdalena Siśkiewicz New Challenge,  

30 363 Kraków, ul. Rydlówka 5/107 
Oferta nie podlega ocenie 

OF - 2 

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, 

Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, 

43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 30 a 

64 759,50 
Basen – Tak 

Sala gimnastyczna - Tak 

OF - 3 

Centrum Szkoleń i Projektów  

Piotr Wiśniewski,  

43-602 Jaworzno, ul Wolności 30d 

54 360,00 
Basen – Tak 

Sala gimnastyczna - Tak 

 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie (waga) 

I Cena  60 % 

II Dostępność infrastruktury na terenie ośrodka  40 % 

 Razem 100 % 

Ilość punktów przyznana poszczególnym Wykonawcom: 
Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF - 2:  I – 50,36 pkt; II – 40,00 pkt; RAZEM: 90,36 pkt 

Łączna ilość punktów przyznana ofercie OF – 3:  I – 60,00 pkt; II – 40,00 pkt; RAZEM: 100,00 pkt 
 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OF - 3 złożoną przez Wykonawcę: 

 

Centrum Szkoleń i Projektów Piotr Wiśniewski, 43-602 Jaworzno, ul. Wolności 30 d 

 

UZASADNIENIE:  

Ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę podlegającą ocenie, która otrzymała 

największą ilość punktów. 

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie 

zawarta umowa. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie. 
 

 

 

 



 

 
 
 

INFORMACJA O OFERTACH NIE PODLEGAJĄCYCH OCENIE: 

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

Magdalena Siśkiewicz New Challenge z siedzibą w Krakowie (oferta OF-1): 

oferta nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 1 Instrukcji stanowiącej  

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

Pomocy Rodzinie w Bytomiu: jest niezgodna z Ogłoszeniem lub niniejszą instrukcją. 

 

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca przedłożył wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji  

oraz w celu wskazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono 

upadłości lub wskazał Zamawiającemu numer sprawy, gdzie ww. dokument jest przechowywany 

wraz z informacją, iż jest on aktualny. 

Nie wezwano Wykonawcy do jednokrotnego uzupełnienia oferty o brakujący dokument  

lub oświadczenie jw., gdyż Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy 

nie będą miały wpływu na wynik postępowania.   

W związku z powyższym Zamawiający uznał jak na wstępie. 
  

Dziękujemy za udział w postępowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Oprac.: A. Wilk 

             04 września 2019 r. 


