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DA.2812.9.2020 

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

oraz 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.: Warsztaty kreowania wizerunku osobistego  

z metamorfozą dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” zostało złożonych  

6 ofert, tj.: 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Kryterium I 

- cena oferty 

w PLN 

Kryterium II 

-  doświadczenie  

w realizacji zajęć z zakresu 

kreowania wizerunku 

OF-1 

„INNOVASPAL”  

Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek 

Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o.  

02-180 Warszawa, Aleja Krakowska 137 

Oferta nie podlega ocenie 

OF-2 

Szkoła Męskiego Stylu 

Agnieszka Świst-Kamińska 

81-230 Gdynia, ul. Kaczmarskiego 2/3 

90 668,00 
Doświadczenie w realizacji 11 i więcej 

usług z zakresu kreowania wizerunku 

OF-3 

MEGA CENTRUM ROZWOJU 

Sławomir Galiński 

41-933 Bytom, ul. Narutowicza 7 A 

145 800,00 
Doświadczenie w realizacji od 1 do 5 

usług z zakresu kreowania wizerunku 

OF-4 

Karina Szmajduch  

Osobista Stylistka Creative Box  

43-186 Orzesze, ul. Makowa 19 

Oferta nie podlega ocenie 

OF-5 
ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk 

35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 46 
Oferta nie podlega ocenie 

OF-6 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Katowicach, Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Bytomiu 

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 6 

Oferta nie podlega ocenie 

 

 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie (waga) 

I Cena  70 % 

II 
Doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu 

kreowania wizerunku 
30% 

 
Razem 100 % 

Poszczególnym ofertom zostały przyznane punkty w sposób określony w cz. IX ust. 2 Istotnych 

Warunków Zamówienia (IWZ), tj.: według wzoru obliczenia punktów w I kryterium cena  

oraz zasad przyznawania punktów w II kryterium odnośnie doświadczenia w realizacji zajęć z zakresu 

kreowania wizerunku. 



 

 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert oraz łączną ilość punktów: 

Łączna ilość punktów przyznana Wykonawcom: 

Ilość punktów przyznana ofercie OF - 2: I – 70,00 pkt.; II – 30,00 pkt.    RAZEM: 100,00 pkt. 

Ilość punktów przyznana ofercie OF - 3: I – 43,53 pkt.; II –   0,00 pkt.    RAZEM:   43,53 pkt. 
 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OF - 2 złożoną przez Wykonawcę: 

Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst-Kamińska, 81-230 Gdynia, ul. Kaczmarskiego 2/3 

 

UZASADNIENIE:  

Ww. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę podlegającą ocenie, która na podstawie 

przyjętych do oceny ofert kryteriów, otrzymała największą ilość punktów. 

Jednocześnie 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 WRAZ Z UZASADNIENIEM: 

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

Oferta OF-1 nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 4 Instrukcji stanowiącej  

załącznik nr 10 do cyt. Regulaminu zawiera cenę stanowiącą mniej niż 50 % kwoty, o której mowa  

w § 5 ust. 2 cyt. Instrukcji, tj. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia w wysokości 165.000,00 zł. Podczas badania i oceny ofert - w celu  potwierdzenia 

doświadczenia Wykonawców w realizacji usług z zakresu kreowania wizerunku - dokonano 

weryfikacji usług wymienionych w załączniku nr 3 do IWZ we wszystkich badanych ofertach. 

Poszczególnym ofertom zostały przyznane punkty w sposób określony w cz. IX ust. 2 Istotnych 

Warunków Zamówienia (IWZ), tj.: według wzoru obliczenia punktów w I kryterium cena  

oraz zasad przyznawania punktów w II kryterium odnośnie realizacji usług z zakresu kreowania 

wizerunku. Na tej podstawie ustalono, iż oferta ww. Wykonawcy nie uzyskałaby łącznej ilości 

punktów pozwalającej uznać ją jako najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu. W związku  

z powyższym odstąpiono od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w celu ustalenia,  

czy możliwe jest wykonanie zamówienia za zaoferowaną cenę, gdyż powyższa czynność pozostałaby 

bez wpływu na wynik postępowania. 

Oferta OF-4 nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 1 Instrukcji stanowiącej  

załącznik nr 10 do cyt. Regulaminu (…) jest niezgodna z ogłoszeniem lub ww. instrukcją. Wykonawca 

nie złożył wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów (tj. nie przedłożył aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

w stosunku do podmiotu, na którego zdolnościach polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu, określonego w ust. 1 pkt 3 IWZ (dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia).  

Nie wezwano Wykonawcy do jednokrotnego uzupełnienia oferty o brakujący dokument, gdyż 

uzupełnienie oferty o brakujący dokument pozostaje bez wpływu na wynik postępowania. 
 

Oferta OF-5 nie podlega ocenie, gdyż: 

- na podstawie § 7 pkt 1 oraz pkt 2 Instrukcji stanowiącej załącznik nr 10 do cyt. Regulaminu  

jest niezgodna z Ogłoszeniem (IWZ) oraz nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. 

Wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca w przedłożonym do oferty załączniku nr 2 do IWZ  

nie wykazał, że osoby wskazane jako Koordynatorzy ds. organizacyjnych posiadają wymagane 

doświadczenie, określone przez Zamawiającego w cz. V ust. 1 pkt 3 IWZ; 

- na podstawie § 7 pkt 1 oraz pkt 2 cyt. Instrukcji jest niezgodna z Ogłoszeniem (IWZ)  

oraz nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zgodnie z treścią załącznika A do IWZ 



 

 
 
 

dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że miejscem realizacji zajęć  

ma być miasto Bytom i/lub okolice tj. dojazd na trasie Dworzec PKP w Bytomiu - miejsce 

odbywania zajęć (zarówno w ramach modułu I, jak i modułu II), nie może zajmować  

uczestnikom/-czkom więcej niż 60 min. (tam i z powrotem). Wykonawca w formularzu oferty jako 

miejsce realizacji usług specjalistycznych wskazał Instytut Zdrowia i Urody KONWALIA,  

ul. Ks. Augustynika 1a/15, Dąbrowa Górnicza. Zamawiający w toku badania i oceny ofert ustalił, 

że podana lokalizacja nie spełnia ww. warunku, tj. znajduje się w odległości, której  

nie można przebyć środkami komunikacji publicznej w czasie 60 min. (tam i z powrotem) 

(weryfikacja na podstawie portalu www.metropoliaztm.pl). Jedynie przejazd samochodem 

umożliwia pokonanie przedmiotowej trasy w podanym limicie (weryfikacja na podstawie portalu 

mapa.targeo.pl oraz maps.google.pl). Zamawiający wymagał, by czas przejazdu (bez względu  

na rodzaj transportu) publicznymi lub prywatnymi środkami transportu mieścił się we wskazanym 

limicie czasowym, gdyż większość uczestników/-czek zajęć nie posiada prywatnych środków 

transportu. W związku z powyższym Zamawiający uznał jak we wstępie; 

- na podstawie § 7 pkt 1 Instrukcji stanowiącej załącznik nr 10 do cyt. Regulaminu (…) jest 

niezgodna z Ogłoszeniem (IWZ). Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych  

przez Zamawiającego dokumentów (tj. nie przedłożył aktualnego odpisu 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 wykazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono 

upadłości). Nie wezwano Wykonawcy do jednokrotnego uzupełnienia oferty o brakujący 

dokument, gdyż Zamawiający może odstąpić od powyższych czynności w przypadku, gdy nie będą 

miały wpływu na wynik postępowania. 
 

Oferta OF-6 nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 1 oraz pkt 2 Instrukcji stanowiącej 

załącznik nr 10 do cyt. Regulaminu jest niezgodna z Ogłoszeniem (IWZ) oraz nie odpowiada 

wymaganiom Zamawiającego. Wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek dotyczący dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca w przedłożonym przez siebie 

załączniku nr 2 do IWZ nie wykazał, że osoby wskazane jako Specjaliści ds. kreowania wizerunku 

posiadają wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie zawodowe, określone przez Zamawiającego 

w cz. V ust. 1 pkt 3 IWZ. 
 

        Dziękujemy za udział w postępowaniu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Oprac.: T. Królikowski 

             22 maja 2020 r. 

 


