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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY

Zamawiający: Miejski OśrodekPomocy Rodzinie w By,tomiu z siedz|bą w Bytomiu
przy ul. Strzelcólv Bytomskich 16, reprezentowany przezDyrektora, działając na podstawie: ar1. 138 o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednoIity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z poźn. zm.), Regulaminu planowania i udzielania zamówieri publicznych stanowiącego
załączrllk dozarządzenia nr 4l Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
z dnia 1l sierpnia 201'1 r. w sprawie Regulaminu planowania i udzielania zarnówień publicznych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytorniu inforlnuje, ze w postępowaniu o wafioŚci poniżej
I - wyjaz,dowy
750 000 EURO prowadzonynr w formie konkursu ofert pn.: Akudemiu Rodziny
"z.
trening doskonalenirt kompetencji i umiejętności
zostało złożonych5 ofer1:
Nr

cena oferty
w PLN

wvkonawca

ofertt

oF-1

C.M,T. Sp. z o.o. ul. Biała 8, 43 , 600 Jaworzno

48,240,00 PLN

iśkiewiczNew Challenge
ul. Rydlówka 51107,30-363 Kraków

66.948,00 PLN

nie podlega

69.888,00 PLN

nie

oJbrta
nie podlega

Magdalena

oF-2

S

KONSORCJUM: Galicyjskię Centrum Edukacji Sp. z

oF-4

Sun & More Sp. z o.o. ril. Ogrodowa 25,7I-031 Szczecin

57,960,00 PLN

oF-5

Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój
Mateusz Łętowski uI. Zdrojowa 30A, 43-600 Jaworzno

48.636,00 PLN

ot'eftv oceniono vedłu

II

ocenie

o;t'erta

podlega
ocenie

ocenie

c

znaczenie

Kryteria oceny

Nr krvterium
I

oJbrtcl

o.o,

ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków (LrDER)
Galicyjska Fundacja WSPARCIE, INTEGRACJA, ROZWOJ
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków (PARTNER l)
OśrodekSzkolenia Kursowego i Ustawicznego w ewidencji
placówek prowadzonej przez Prezy denta M. Kraków
ul. Bronowicka 73, 30-09i Kraków (PARTNER 2)

oF-3

uwagi

(waga)

Cena

60%

Doświadczenię w pfzeprowadzeniu usłttg (treningi/warsztaty/szkolenia/ zajęcia)
z kornpetencji/unriejętności społecznych dla osób/rodzin zagrożonych ubóstwem

40%

lub wykluczeniem społecznym w fbrmię wyjazdowej

Razem

l00

oń

Poszczególnym ofertom zostaĘ przyznanę punkty w sposób określorry w cz. IX ust. 2 Istotnyclr
Warunków Zamówienia (IWZ), tj.: według wzoru obliczenia punktów w I kryterium cena orazzasad
przyznawania punktów w II kry.terium odrrośniedoświadczeniaw przeprowadzeniu usług.
Porrizej Zamawiający przedstawia punl<tację przyznaną złożonymof-ertom w kazdyrn kryterium oceny
ol'eft oraz łączną ilośćptrnktórł,:
Ilośćpunktów przy zlana Wykonawcom

.,

Łączna ilośćpunktów przyznana ofercie OF-l : I - 60,00 pkt. II - 40,00 pkt. - RAZEM: 100,00 Pkt.
Łącznailośćpunktów przyznana ofercie OF-5 : I - 59,51 pkt. II - 40,00 pkt. - RAZEM: 99,51 pkt.
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C.M,T. Sp. z o.o. ul. Biała 8, 43 - 600 Jaworzno
UZASADNIENIE:
Ww. Wykonawca złożyłnajkorzystniejszą ofertę tj. ofertę podlegającą ocenie, ktora otrzymała
największą ilośćpunktów na podstawie przyjętych do oceny ofert krlteriów. JednoczeŚnie
Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, którego ofefię uznano za najkorzystniejszą zostanie
zawartaumowa. O terminie podpisania unowy Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie.

]NFORMACJA o oFERTACH NIEPODLEGAJĄCYCH OCENIE WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający uznał, co następuje:
1) Magdalena SiśkiewiczNew Challenge ul. Rydlówka 5l10'7,30-363 Kraków (OF - 2):
ofefta nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 2 Instrukcji starrowiącej załącznik nr 70
do c}t. Regulaminu nie odpowiada wymaganiom Zam.awiajqcego, poniewaz Wykonawca
nie wykazał, ze spełnia w całościwarunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. warunek określonyw cz. V ust, 1 pkt 5IWZ.
Wśród kadry (opiekunowie dzieciimłodzieży) brak osoby posiadającej doświadczenie w pracy
z dziećmi w wieku żłobkowym. Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do złożęnia
wyjaśnień, gdyż uzupełnienie oferty o wymagane inforrnacje nie będzie miało wpłyłvuna wyrik
postępowania;

z o.o. (LIDE,R) Galicyjska Fundacja
WSPARCIE, lNTEGRACJA, ROZWOJ (PARTNER 1), Ośrodek Szkolenia Kursowego
i Ustawicznego w ewidencji placówek prowadzorrej przez Prezydenta M. Kraków

2) KONSORCJUM: Galicyjskie Centrum. Edukacji Sp.

3)

(PARTNER 2) pod adresem: ul. BronowickaJ3,30-091 Kraków (OF - 3):
ofefta nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 2 Instrukcji stanowiącej zŃącznik nr I0
do cyt. Regulaminu nie odpowiada wymaganiom Zamawiajqcego, poniewaz Wykonawca
nie wykazał, ze spełnia w całościwarunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
osobanri zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. warunek określorryw cz. V ust. l pkt 5 IWZ.
Wśród kadry (opiekunowie dzieciin-rłodzieży) brak osoby posiadającej doświadczenie w pracy
z dziećmi wczesnoszkolnynli. Porradto Zamawiający odstąpił od poprawienia występującyclr
w ofercie innych omyłek ponieważ ich poprawa nie będzie miała wpływu na wynik postępowania;
Sun & Morę Sp, z o.o. ul. Ogrodowa 25,1I-037 Szczęcin (OF - a):
oferla nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 2 Instrukcji stanowiącej zŃącznik nr 10
do cy,t. Regulaminu nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, poniewaz Wykonawca
nie wykazał, ze spełnia w całościwarunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. warunek określonyw cz. V ust. 1 pkt 5 IWZ.

Opis kadry (opiekunowie dzieci/młodzieży)w zalączniku nr 3 do IWZ nie ponvala
na prawidłową ocenę spelniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający odstąpił
od wezwania Wykonawcy do złożeniawyjaśnień, gdyz uzupełnienie oferly o wymagane
informacje nie będzie miało wpĘ.wu na wynik postępowania.

Z uwagi na powyzsze okolicznoś ci, należało unlac jak we wstępie.
Dziękujemy za udział w postępowaniu
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