
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W LEGIONOWIE 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

tel. 22 784 83 33. faks 22 764 02 05 

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!" 

  

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 (Dz. U. z 

2013r., poz. 907, 984 i 1047) informuje o wyniku postępowania. 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: 

dla zadania nr 1 –  masaż klasyczny I stopnia 

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, 

z siedzibą: ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce, która zaoferowałacenę ofertową dla 

zadania nr 1 – masaż klasyczny I stopniaryczałtową brutto za zorganizowanie i 

przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 3 osób: 2547,00 zł  (słownie: dwa tysiące 

pięćset czterdzieści siedem złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego  2547,00 zł 



„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

  ...............................   
x 100 =  53,06 pkt 

 4800,00 zł 

4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

00-252 Warszawa 

 2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  38,59 pkt 

 6600,00 zł 

5 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

08-110 Siedlce 

  

ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

  

 2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

 2547,00 zł 

7 Centrum Kształcenia Marzena Usarek 

Al. Zwycięstwa 36/108 

81-416 Gdynia 

 2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  21,96 pkt 

 11600,00 zł 

10 O.K. Ośrodek Kursów Edmund 

Kwidzyński 

ul. Judyckiego 11 

84-200 Wejherowo 

 2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  32,16 pkt 

 7920,00 zł 

18 Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz 

Buzarewicz 

ul. Reymonta 11C 

05-120 Legionowo 

2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  48,51 pkt 

5250,00 zł 



19 EXODUS Akademia Zdrowia i Odnowy 

Biologicznej 

ul. Ostrowiecka 6 

26-600 Radom 

2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  28,62 pkt 

8899,00 zł 

21 Europejska Grupa Konsultingowa 

ul. Żwirki 1c/4 

90-448 Łódź 

2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  35,37 pkt 

7200,00 zł 

22 WSI „WARSZAWSKA” 

ul. Nocznickiego 29 

01-918 Warszawa 

2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  52,41 pkt 

4860,00 zł 

24 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z 

o.o. 

os. Słoneczne 14 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

2547,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  39,18 pkt 

6501,00 zł 

  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 1, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

  

Ponadto informujemy, iż oferta firmy: 

2 . PRO-ACTiV, ul. Międzynarodowa 68, 03-922 Warszawa 

została odrzucona na podstawie art.89 ust. Pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i 

podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca nie 

uwzględnił przy sporządzaniu oferty zmienionego formularza ofertowego (Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia nr -  222689 – 2013 z dnia 24.10.2013r.). Termin związania ofertą do dnia 

26.11.2013r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. termin związania 

ofertą do dnia 28.11.2013r. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

dla zadania nr 2 –  florystyka z obsługą kasy fiskalnej 

WSI „WARSZAWSKA” 

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

zadania nr 2 – florystyka z obsługą kasy fiskalnej ryczałtową brutto za zorganizowanie i 

przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 8 osób: 7800,00 zł (słownie: siedem tysięcy 

osiemset złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

 7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  79,59 pkt 

 9800,00 zł 

4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

00-252 Warszawa 

 7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  62,30 pkt 

 12520,00 zł 

5 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

 7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  67,29 pkt 

 11592,00 zł 



08-110 Siedlce 

  

ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

6 SPECTRA – szkolenia specjalistyczne 

ul. Spółdzielcza 34a 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  65,26 pkt 

11952,00 zł 

7 Centrum Kształcenia Marzena Usarek 

Al. Zwycięstwa 36/108 

81-416 Gdynia 

 7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  57,78 pkt 

 13500,00 zł 

10 O.K. Ośrodek Kursów Edmund 

Kwidzyński 

ul. Judyckiego 11 

84-200 Wejherowo 

 7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  72,22 pkt 

 10800,00 zł 

21 Europejska Grupa Konsultingowa 

ul. Żwirki 1c/4 

90-448 Łódź 

7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  75,00 pkt 

10400,00 zł 

22 WSI „WARSZAWSKA” 

ul. Nocznickiego 29 

01-918 Warszawa 

7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

7800,00 zł 

23 ART&DECOR Placówka Oświatowa 

Al. Niepodległości177 

02-555 Warszawa 

7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  48,75 pkt 

16000,00 zł 

24 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z 

o.o. 

os. Słoneczne 14 

7800,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  77,43 pkt 



27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 10074,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 2, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

dla zadania nr 3 –  wózki widłowe 

Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak 

z siedzibą: ul. Budziska 156 C, 07-130 Łochów, która zaoferowała cenę ofertową, dla 

zadania nr 3 – wózki widłowe ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia/kursu/warsztatu dla 7 osób: 2100,00 zł  (słownie: dwa tysiące sto złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

 2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  37,78 pkt 

 5558,00 zł 

4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

 2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  27,91 pkt 

 7525,00 zł 



00-252 Warszawa 

6 SPECTRA – szkolenia specjalistyczne 

ul. Spółdzielcza 34a 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  35,03 pkt 

5995,00 zł 

8 Autek Aldona Szymaniak 

ul. Obrońców Tobruku 38 m 311 

01-494 Warszawa 

 2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  74,84 pkt 

 2806,00 zł 

9 Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO 

Piotr Łucak 

ul. Budziska 156 C 

07-130 Łochów 

  

2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

2100,00 zł 

16 Firma szkoleniowo-usługowa ASTON 

ul. Świderska 113b lok. 28 

03-128 Warszawa 

2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  69,77 pkt 

3010,00 zł 

21 Europejska Grupa Konsultingowa 

ul. Żwirki 1c/4 

90-448 Łódź 

2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  27,27 pkt 

7700,00 zł 

22 WSI „WARSZAWSKA” 

ul. Nocznickiego 29 

01-918 Warszawa 

2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  40,00 pkt 

5250,00 zł 

24 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z 

o.o. 

os. Słoneczne 14 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

2100,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  33,00 pkt 

6363,00 zł 



Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 3, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

  

Ponadto informujemy, iż oferta firmy: 

3 . MENTOR s.c., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria 

została odrzucona na podstawie art.89 ust. Pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i 

podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca nie 

uwzględnił przy sporządzaniu oferty zmienionego formularza ofertowego (Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia nr -  222689 – 2013 z dnia 24.10.2013r.). Termin związania ofertą do dnia 

26.11.2013r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. termin związania 

ofertą do dnia 28.11.2013r. 

  

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

  

dla zadania nr 4 –  prawo jazdy kat. B kwalifikacja kat. C 

Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO Piotr Łucak 

z siedzibą: ul. Budziska 156 C, 07-130 Łochów, która zaoferowała cenę ofertową, dla 

zadania nr 4 – prawo jazdy kat. B kwalifikacja kat. C ryczałtową brutto za 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu prawa jazdy (kat. B)  dla 21 

osób, w tym dla 1 niepełnosprawnej wymagającej szkolenia na przystosowanym pojeździe 

oraz kwalifikacji kat. C dla 1 osoby:19830,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset 

trzydzieści złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 



Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

8 Autek Aldona Szymaniak 

ul. Obrońców Tobruku 38 m 311 

01-494 Warszawa 

 19830,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  84,89 pkt 

23360,00 zł 

9 Ośrodek Szkolenia Kierowców TURBO 

Piotr Łucak 

ul. Budziska 156 C 

07-130 Łochów 

  

19830,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

19830,00 zł 

11 Szkoła Nauki Jazdy 

Andrzej Gryglas 

ul. Bohaterów Modlina 48 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

19830,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  68,53 pkt 

28937,00 zł 

21 Europejska Grupa Konsultingowa 

ul. Żwirki 1c/4 

90-448 Łódź 

19830,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  42,46 pkt 

46700,00 zł 

24 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z 

o.o. 

os. Słoneczne 14 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

19830,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  40,24 pkt 

49278,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 4, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ponadto informujemy, iż oferty firmy: 

15 . ZRYW – Tomasz Cygan, ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa, 



17. Ośrodek Szkolenia Kierowców POLONEZ Szczepan Kieszek, ul. Fabryczna nr 8, 05-119 

Łajski 

zostały odrzucone na podstawie art.89 ust. Pkt 2 ustawy Pzp /ich treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i 

podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca nie 

uwzględnił przy sporządzaniu oferty zmienionego formularza ofertowego (Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia nr -  222689 – 2013 z dnia 24.10.2013r.). Termin związania ofertą do dnia 

26.11.2013r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. termin związania 

ofertą do dnia 28.11.2013r. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

dla zadania nr 5 –   język migowy - poziom podstawowy 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

z siedzibą: ul. Stanisława Ligonia 20, 01-498 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, 

dla zadania nr 5 – język migowy - poziom podstawowy ryczałtową brutto za 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu dla 2 osób: 2600,00 zł (słownie: 

dwa tysiące sześćset złotych). 

  

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

2600,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

2600,00 zł 



25 Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM 

Krzysztof  Wostal 

ul. Kossutha 11/504/IV 

40-844 Katowice 

2600,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  73,24 pkt 

3550,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 5, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

dla zadania nr 6 –  kosmetyka z elementami wizażu 

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, z siedzibą: ul. Reymonta 11C, 05-120 

Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania nr 6 – kosmetyka z elementami 

wizażuryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu o 

tematyce kosmetyka z elementami wizażu dla 4 osób : 5280,00 zł  (słownie: pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

 5280,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  74,16 pkt 

 7120,00 zł 



4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

00-252 Warszawa 

 5280,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  70,40 pkt 

 7500,00 zł 

5 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

08-110 Siedlce 

ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

 5280,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  85,22 pkt 

 6196,00 zł 

7 Centrum Kształcenia Marzena Usarek 

Al. Zwycięstwa 36/108 

81-416 Gdynia 

 5280,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  44,75 pkt 

 11800,00 zł 

10 O.K. Ośrodek Kursów Edmund 

Kwidzyński 

ul. Judyckiego 11 

84-200 Wejherowo 

 5280,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  94,62 pkt 

 5580,00 zł 

18 Akademia Szybkiej Nauki 

Tadeusz Buzarewicz 

ul. Reymonta 11C 

05-120 Legionowo 

 5280,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,0 pkt 

 5280,00 zł 

21 Europejska Grupa Konsultingowa 

ul. Żwirki 1c/4 

90-448 Łódź 

 5280,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  63,19 pkt 

 8356,00 zł 

24 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z 

o.o. 

 5280,00 zł 



os. Słoneczne 14 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

  ...............................   
x 100 =  63,29 pkt 

 8342,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 6, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

  

Ponadto informujemy, iż oferty firm: 

2. PRO-ACTiV, ul. Międzynarodowa 68, 03-922 Warszawa 

została odrzucona na podstawie art.89 ust. Pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i 

podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca nie 

uwzględnił przy sporządzaniu oferty zmienionego formularza ofertowego (Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia nr -  222689 – 2013 z dnia 24.10.2013r.). Termin związania ofertą do dnia 

26.11.2013r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. termin związania 

ofertą do dnia 28.11.2013r. 

20. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr  „KURSOR” Oddział w 

Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska 

została odrzucona na podstawie art.89 ust. Pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i 

podpisanego formularza oferty, stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca nie 

uwzględnił przy sporządzaniu oferty zmienionego formularza ofertowego (Ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia nr -  222689 – 2013 z dnia 24.10.2013r.). Termin związania ofertą do dnia 

26.11.2013r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. termin związania 

ofertą do dnia 28.11.2013r. 

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

  

dla zadania nr 7 –   Specjalista kadrowo-płacowy z obsługą programu Płatnik 

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, z siedzibą: ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce, która 

zaoferowała cenę ofertową, dla zadania nr 7 – Specjalista kadrowo-płacowy z obsługą 

programu Płatnikryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 



szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce specjalista kadrowo-płacowy z obsługa programu 

Płatnik dla 2 osób : 2798,00 zł  (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem 

złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

 2798,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  93,27 pkt 

 3000,00 zł 

5 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

08-110 Siedlce 

ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

 2798,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,0 pkt 

 2798,00 zł 

13 Centrum Edukacji Nowoczesnej 

Natalia Radzka, Rafał Radzki 

ul. Płochocińska 19 

03-191 Warszawa 

 2798,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  49,09 pkt 

 5700,00 zł 

18 Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz 

Buzarewicz 

ul. Reymonta 11C 

 2798,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  55,96 pkt 



05-120 Legionowo  5000,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 7, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

  

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

  

dla zadania nr 8 –    kurs kelnersko – barmański 

Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla, z siedzibą: ul. Piłsudskiego 35 lok. 203, 05-

120 Legionowo, która zaoferowała cenę ofertową, dla zadania nr 8 – kurs kelnersko – 

barmańskiryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu 

kelnersko- barmańskiego dla 5 osób:4935,00 zł  (słownie: cztery tysiące dziewięćset 

trzydzieści pięć złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

00-252 Warszawa 

 4935,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  56,40 pkt 

 8750,00 zł 



5 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

08-110 Siedlce 

ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

 4935,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  54,86 pkt 

 8995,00 zł 

7 Centrum Kształcenia Marzena Usarek 

Al. Zwycięstwa 36/108 

81-416 Gdynia 

 4935,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  47,00 pkt 

 10500,00 zł 

10 O.K. Ośrodek Kursów Edmund 

Kwidzyński 

ul. Judyckiego 11 

84-200 Wejherowo 

 4935,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  59,31 pkt 

 8320,00 zł 

14 Centrum Szkolenia Barmanów 

Jerzy Czapla 

ul. Piłsudskiego 35 lok. 203 

05-120 Legionowo 

4935,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,0 pkt 

4935,00 zł 

21 Europejska Grupa Konsultingowa 

ul. Żwirki 1c/4 

90-448 Łódź 

4935,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  59,82 pkt 

8250,00 zł 

24 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z 

o.o. 

os. Słoneczne 14 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

4935,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  63,64 pkt 

7755,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 8, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   



  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

  

dla zadania nr 10 – bezpieczeństwo IT szkolenie od podstaw dla przyszłych 

administratorów 

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, z siedzibą: ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce, która 

zaoferowała cenę ofertową, dla zadania nr 10 – bezpieczeństwo IT szkolenie od podstaw 

dla przyszłych administratorów ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce bezpieczeństwo IT szkolenie od podstaw dla przyszłych 

administratorów dla 6 osób : 8694,00 zł  (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

cztery złote). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

00-252 Warszawa 

 8694,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  45,28 pkt 

 19200,00 zł 

5 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

08-110 Siedlce 

 8694,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

 8694,00 zł 



ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

13 Centrum Edukacji Nowoczesnej 

Natalia Radzka, Rafał Radzki 

ul. Płochocińska 19 

03-191 Warszawa 

 8694,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  95,02 pkt 

 9150,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 10, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

  

dla zadania nr 11 –  spawanie metodą MAG w osłonie CO2 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, z siedzibą: ul. Podwale 13, 00-252 

Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową,dla zadania nr 11 – spawanie metodą MAG w 

osłonie CO2ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia/kursu/warsztatu o tematyce spawanie metodą MAG w osłonie CO2 dla 1 osoby: 

2099,00 zł  (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

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

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 



4 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

00-252 Warszawa 

 2099,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,0 pkt 

 2099,00 zł 

5 GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki 

ul. Starowiejska 172 

08-110 Siedlce 

ul. Żurawia 47/49 IV p. 

00-680 Warszawa 

 2099,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  76,35 pkt 

 2749,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 11, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 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. 

Wykonawcy zrealizują usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 

2013r. 

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 

(Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984 i 1047) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

dla zadania Nr 9 – kurs ratownika wodnego 

Uzasadnienie prawne 

            Art. 93 ust. ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 

907, 984 i 1047) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.    

Uzasadnienie faktyczne       

  

            W postępowaniu nie złożono ofert. 


