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 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń – Etap II zorganizowanie 

i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pokonaj siebie! 

Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2010 " 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając 

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) informuje o wyniku postępowania. 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: 

dla zadania Nr 1 – masaż klasyczny 

PK AUTO KWIAT Piotr Kwiatkowski 

z siedzibą: ul. Ratuszowa 7, 05-240 Tłuszcz, która zaoferowała cenę ofertową ryczałtową 

brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 8 osób: 20.400,00 

zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych). 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tejże firmy przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia wykonawcy w organizowaniu 

i przeprowadzaniu szkoleń/kursów/warsztatów grupowych objętych zamówieniem w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Najniższa cena ofertowa brutto  

C = --------------------------------------------- x waga kryterium  

 Cena brutto oferty badanej  

 

D = przyznanie Wykonawcy 1 pkt za 1-2 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 15 pkt za 3-5 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 30 pkt za 6 szkoleń grupowych* lub więcej o tematyce zgodnej 
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z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

*szkolenie grupowe – to szkolenie, w którym uczestniczyło min. 4 osoby 

W= C+D 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) 

lub nazwisko  

oraz adres 

oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

Liczba punktów w kryterium –  

doświadczenie wykonawcy w 

organizowaniu i przeprowadzaniu 

szkoleń/kursów/warsztatów grupowych 

objętych zamówieniem w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert 

/D/ 

Łącznie liczba 

punktów 

/W/ 

12 PK AUTO 

KWIAT 

Piotr 

Kwiatkowski 

ul. Ratuszowa 7 

05-240 Tłuszcz 

 20.400,00 zł 

  ...............................   x 70 =  70,00 pkt  

 20.400,00 zł 

  

2 szkolenia grupowe – 1,00 pkt  

 

 

 

71,00 pkt 

 

Ponadto, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11,  

działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  /tekst jednolity - Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ zawiadamia 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania Nr 1 – masaż klasyczny na 

"Organizację i przeprowadzenie szkoleń – Etap II Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że 

możesz więcej! Edycja 2010 " 

Uzasadnienie prawne 

 Art. 93 ust. ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych  /tekst jednolity - Dz. U. 

z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 

oferty. 

Uzasadnienie faktyczne 

 Zamawiający zaplanował na wykonanie w/w usługi kwotę: 8.800,00 zł brutto i nie może 

zwiększyć  tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  
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dla zadania Nr 2 – kasy fiskalne 

Centrum Edukacji Nowoczesnej Natalia Radzka, Rafał Radzki  

z siedzibą: ul. Czarnocińska 31, 03-110 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową 

ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 8 osób: 

4.000,00 zł  (słownie: cztery tysiące). 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tejże firmy przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia wykonawcy w organizowaniu 

i przeprowadzaniu szkoleń/kursów/warsztatów grupowych objętych zamówieniem w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Najniższa cena ofertowa brutto  

C = --------------------------------------------- x waga kryterium  

 Cena brutto oferty badanej  

 

D = przyznanie Wykonawcy 1 pkt za 1-2 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej z 

wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, 15 pkt za 3-5 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej z wyszczególnionym 

zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 30 

pkt za 6 szkoleń grupowych* lub więcej o tematyce zgodnej z wyszczególnionym zadaniem 

przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

*szkolenie grupowe – to szkolenie, w którym uczestniczyło min. 4 osoby 

W= C+D 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko  

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

Liczba punktów w kryterium –  

doświadczenie wykonawcy w 

organizowaniu i przeprowadzaniu 

szkoleń/kursów/warsztatów grupowych 

objętych zamówieniem w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert 

/D/ 

Łącznie liczba 

punktów 

/W/ 

4 Europejska 

Akademia Handlu 

i 

Przedsiębiorczości 

Robert Staluszka 

ul. Zielona 8  

88-430 Janowiec 

Wlkp 

 4.000,00 zł 

  ...............................   x 70 =  67,90 pkt 

 4.160,00 zł 

  

6 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

97,90 pkt 
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5 Centrum Edukacji 

Nowoczesnej 

Natalia Radzka, 

Rafał Radzki 

ul. Czarnocińska 

31 

03-110 Warszawa 

 4.000,00 zł 

  ...............................   x 70 =  70,00 pkt 

 4.000,00 zł 

  

6 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

100,00 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

9 Placówka 

Edukacji 

Ustawicznej 

„EDU” 

ul. Radzymińska 2 

05-240 Tłuszcz 

 

 4.000,00 zł 

  ...............................   x 70 =  23,80 pkt 

11.808,00 zł 

  

6 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

53,80 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 25 marca 

2011r. 
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dla zadania Nr 3 – florystyka 

WSI  „WARSZAWSKA” 

z siedzibą:  ul. Nocznickiego 29, 01-918 Warszawa , która zaoferowała cenę ofertową 

ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 10 

osób: 8.487,00 zł  (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych). 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tejże firmy przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia wykonawcy w organizowaniu 

i przeprowadzaniu szkoleń/kursów/warsztatów grupowych objętych zamówieniem w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Najniższa cena ofertowa brutto  

C = --------------------------------------------- x waga kryterium  

 Cena brutto oferty badanej  

 

D = przyznanie Wykonawcy 1 pkt za 1-2 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 15 pkt za 3-5 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 30 pkt za 6 szkoleń grupowych* lub więcej o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

*szkolenie grupowe – to szkolenie, w którym uczestniczyło min. 4 osoby 

W= C+D 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko  

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

Liczba punktów w kryterium –  doświadczenie 

wykonawcy w organizowaniu i przeprowadzaniu 

szkoleń/kursów/warsztatów grupowych objętych 
zamówieniem w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert 

/D/ 

Łącznie liczba 

punktów 

/W/ 

2 BDM GROUP Piotr 

Strzelecki, Daniel 

Dziewit s.c. 

ul. Piekarska 50/2c 

43-300 Bielsko Biała 

 8.487,00 zł 

  ...............................   x 70 =  47,60 pkt 

 12.500,00 zł 

  

11 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

77,60 pkt 
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10 WSI   

„WARSZAWSKA” 

ul. Nocznickiego 29 

01-918 Warszawa  

  

 

8.487,00 zł 

  ...............................   x 70 =  70,00 pkt 

 8.487,00 zł 

 

 

 

  

4 szkolenia grupowe – 15,00 pkt  

 

 

85,00 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 25 marca 

2011r. 

 

dla zadania Nr 4– stylizacja paznokci 

Studio Szkoleń Prestige  Agnieszka Hetmanowska 

z siedzibą: Al. Krakowska 111, 02-180 Warszawa , która zaoferowała cenę ofertową 

ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 8 osób: 

5.440,00 zł  (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych). 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tejże firmy przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia wykonawcy w organizowaniu 

i przeprowadzaniu szkoleń/kursów/warsztatów grupowych objętych zamówieniem w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Najniższa cena ofertowa brutto  

C = --------------------------------------------- x waga kryterium  

 Cena brutto oferty badanej  



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE 

UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 11 

05-119 LEGIONOWO 

WWW.LEGIONOWO.PCPR.PL 

 

D = przyznanie Wykonawcy 1 pkt za 1-2 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 15 pkt za 3-5 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej z 

wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, 30 pkt za 6 szkoleń grupowych* lub więcej o tematyce zgodnej z 

wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

*szkolenie grupowe – to szkolenie, w którym uczestniczyło min. 4 osoby 

W= C+D 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko  

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

Liczba punktów w kryterium –  

doświadczenie wykonawcy w 

organizowaniu i przeprowadzaniu 

szkoleń/kursów/warsztatów grupowych 

objętych zamówieniem w ciągu ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert 

/D/ 

Łącznie liczba 

punktów 

/W/ 

1 „FEMMES DE 

BEAUTE” 

Zagórscy Sp. 

jawna 

ul. Sienkiewicza 

75 

05-820 Piastów 

k/W-wy 

 5.440,00 zł 

  ...............................   x 70 =  53,20 pkt 

 7.200,00 zł 

  

8 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

83,20 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

3 Akademia Sztuki 

Piękności 

Krystyny 

Łenczyńskiej 

ul. Witosa 23 

30-612 Kraków 

 5.440,00 zł 

  ...............................   x 70 =  25,90 pkt 

 15.000,00 zł 

  

6 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

55,90 pkt 
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6 BEAUTY VITAL 

Akademia Piękna 

i Zdrowia 

Agnieszka Volker 

ul. Listopadowa 

40 

64-920 Piła 

 

 5.440,00 zł 

  ...............................   x 70 =  56,00 pkt 

6.800,00 zł 

  

6 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

86,00 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

7 MILENIUM 

Jadwiga 

Paczkowska 

ul. Towarowa 5 

96-500 Sochaczew 

 5.440,00 zł 

  ...............................   x 70 =  49,00 pkt 

7.872,00 zł 

  

2 szkolenia grupowe – 1,00 pkt  

 

50,00 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

11 Studio Szkoleń 

Prestige 

Agnieszka 

Hetmanowska 

Al. Krakowska 

111 

02-180 Warszawa 

 5.4400,00 zł 

  ...............................   x 70 =  70,00 pkt 

5.440,00 zł 

  

6 szkoleń grupowych – 30,00 pkt  

 

100,00 pkt 
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Ponadto oferta firmy: 

13.„Sept Sur Sept” sp. z o.o.; ul. Siennicka 21/36, 04-394 Warszawa 

została odrzucona ex lege z powodu wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych /z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 

Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu /tekst jednolity 

Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm./ - Wykonawca odpowiadając na wezwanie nie 

uzupełnili dokumentu, jakiego żądał Zamawiający w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunku. 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 25 marca 

2011r. 

dla zadania Nr 5– prawo jazdy 

KONSORCJUM: Lider: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „BEMOT” Zbigniew Bem, 2. 

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska, 3. Ośrodek 

Szkolenia Kierowców „Zachodni” Bogdan Nalazek,  

z siedzibą: 1.ul. Nowolipki 15, 00-151 Warszawa, 2. ul. Bohaterów Warszawy 18/2, 70-372 

Szczecin, 3. Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową 

ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu prawa 

jazdy (kat. B, C, C+E) dla 20 osób, w tym dla 1 osoby niepełnosprawnej: 27.427,00 zł  

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta  dwadzieścia siedem złotych). 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tejże firmy przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia wykonawcy w organizowaniu 

i przeprowadzaniu szkoleń/kursów/warsztatów grupowych objętych zamówieniem w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, odnoszących się do przedmiotu 

niniejszego zamówienia publicznego i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Najniższa cena ofertowa brutto  

C = --------------------------------------------- x waga kryterium  

 Cena brutto oferty badanej  

 

D = przyznanie Wykonawcy 1 pkt za 1-2 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 15 pkt za 3-5 szkolenia grupowe* o tematyce zgodnej 

z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, 30 pkt za 6 szkoleń grupowych* lub więcej o tematyce zgodnej 
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z wyszczególnionym zadaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

*szkolenie grupowe – to szkolenie, w którym uczestniczyło min. 4 osoby 

W= C+D 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  

cena 

/C/ 

Liczba punktów w 

kryterium –  doświadczenie 

wykonawcy w 

organizowaniu i 

przeprowadzaniu 

szkoleń/kursów/warsztatów 

grupowych objętych 

zamówieniem w ciągu 

ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania 

ofert 

/D/ 

Łącznie liczba 

punktów 

/W/ 

8 KONSORCJUM: 

Lider: 

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców 

„BEMOT” Zbigniew Bem 

ul. Nowolipki 15 

00-151 Warszawa 

2. Centrum Szkolenia Igielski 

Logistyka Transport Mieczysława 

Igielska 

ul. Bohaterów Warszawy 18/2 

70-372 Szczecin 

3. Ośrodek Szkolenia Kierowców 

„Zachodni” Bogdan Nalazek 

Aleje Jerozolimskie 144 

02-305 Warszawa 

 27.427,00 zł 

  ...............................   x 70 =  70,00 pkt  

 27.427,00 zł 

  

136 szkoleń grupowych – 

30,00 pkt  

 

 

 

100,00 pkt 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 25 marca 

2011r. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu. 

 


