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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.: Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników/-czek projektu pn. Rewitalizacja 

z Klubem Integracji Społecznej edycja II”, zostały złożone 4 oferty: 
 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Kryterium I 

- cena oferty w PLN  

(waga kryterium  

70 %) 

Kryterium II 

- doświadczenie w realizacji 

kursów prawa jazdy kat. B dla 

osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

(waga kryterium 30 %) 

OF-1 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o.o. 

41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72 

Filia: 41-902 Bytom, Pl. Jana III Sobieskiego 1 

37 578,00 realizacja 4 usług 

OF-2 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu 

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 6 

36 687,00 realizacja 4 usług 

OF-3 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROMA” 

Roland Garstkowiak 

41-902 Bytom, ul. Witczaka 51/2 

33 267,00 realizacja 3 usług 

OF-4 

Ośrodek Szkoleniowo – Usługowy RAJD 

Ryszard Walc 

41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 23 

oferta nie podlega ocenie 

Oferty oceniono według następujących kryteriów: 

Nr kryterium Kryteria oceny Znaczenie (waga) 

I Cena  70 % 

II 

Doświadczenie w realizacji kursów prawa jazdy 

kat. B dla osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

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 posiadanego doświadczenia w realizacji 

kursów prawa jazdy kat. B dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Poniżej Zamawiający przedstawia punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert oraz łączną liczbę punktów: 
 

Liczba punktów przyznana ofercie OF - 1: I – 61,97 pkt. II – 30,00 pkt. RAZEM: 91,97 pkt. 

Liczba punktów przyznana ofercie OF - 2: I – 63,48 pkt. II – 30,00 pkt. RAZEM: 93,48 pkt. 

Liczba punktów przyznana ofercie OF - 3: I – 70,00 pkt. II – 15,00 pkt. RAZEM: 85,00 pkt. 

 



 

 
 
 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę OF - 2 złożoną przez Wykonawcę: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu 

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 6 
 

UZASADNIENIE:  

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

przyjętych do oceny ofert kryteriów, 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: 

OF-4 nie podlega ocenie, gdyż na podstawie § 7 pkt 2 Instrukcji stanowiącej załącznik nr 10 

do ww. Regulaminu nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający wymagał, 

aby Wykonawca przedłożył wraz z ofertą zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców na potwierdzenie spełnienia warunku 

dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej.  

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

zgodnie z zapisami IWZ Zamawiający może odstąpić od powyższej czynności w przypadku,  

gdy nie będzie miała wpływu na wynik postępowania.   

W związku z powyższym Zamawiający uznał jak na wstępie. 
 

  

Dziękujemy za udział w postępowaniu 


