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FA.2812.24.2019 

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 (tj.: 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. Kurs komputerowy ECDL e-Citizen wraz z egzaminem certyfikującym w ramach projektu 

„AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 złożono 2 oferty: 
 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Kryterium I 

- cena oferty 

w PLN 

Kryterium II 

- miejsce realizacji kursu 

Kryterium III 

- Doświadczenie trenera/-ki               

w realizacji kursu ECDL e-Citizen 

dla osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem 

OF - 1 

BIAŁECKI Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 341 

40-690 Katowice 

Oferta nie podlega ocenie 

OF - 2 

MEDIA LEARNING TOMASZ 

PIESIUR Szkolenia, Doradztwo, 

Konsulting,  

ul. Brzozowa 35  

41-600 Świętochłowice 

139 591,50 

ul. Powstańców 

Warszawskich 4/2 

41-902 Bytom 

Wykonawca wykazał sześciu trenerów 

legitymujących się przeprowadzeniem 

więcej niż 4 ww. szkoleń/kursów 

 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie (waga) 

I Cena  60 % 

II Miejsce realizacji kursu 20 % 

III 
Doświadczenie trenera w realizacji kursu ECDL        

e-Citizen dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem 

20 % 

 Razem 100 % 

Ilość punktów przyznana poszczególnym Wykonawcom: 

Ilość punktów przyznana ofercie OF - 2:   I - 60,00 pkt.; II - 20,00 pkt.; III – 20,00 pkt.  RAZEM: 100,00 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OF - 2 złożoną przez Wykonawcę: 
 

MEDIA LEARNING TOMASZ PIESIUR SZKOLENIA. DORADZTWO, KONSULTING 

41-600 Świętochłowice ul. Brzozowa 35 

 

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: 

Białecki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (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 dokumenty potwierdzające 

spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej, tj.: Wykonawca winien posiadać certyfikat 

wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne zaświadczający, że Wykonawca spełnia wymogi 

Laboratorium ECDL w miejscu realizacji zajęć lub zamiennie dysponuje lub będzie dysponował 

certyfikowanym Laboratorium ECDL w miejscu wskazanym do realizacji zajęć w ramach kursu.  

Wykonawca oświadczył, że posiada certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne 

zaświadczające, że spełnia wymogi Laboratorium ECDL w lokalizacji wskazanej w ofercie, natomiast 

nie dołączył tego dokumentu do złożonej oferty. 

Ponadto w załączonym do oferty wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia brakuje 

informacji o kwalifikacjach drugiego trenera/wykładowcy.  
 

Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do jednokrotnego uzupełnienia oferty o brakujący 

dokument jw. oraz do złożenia wyjaśnień odnośnie kadry wskazanej do realizacji zamówienia, gdyż 

dokonanie powyższych czynności pozostaje bez wpływu na wynik postępowania.   
 

W związku z powyższym Zamawiający uznał jak na wstępie. 

 

     

Dziękujemy za udział w postępowaniu 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Oprac.: A. Wilk 
             27 września 2019 r. 


