Katowice, 27.02.2019 r.
Protokół rozstrzygnięcia postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy
Zapytanie ofertowe nr 01/KIS/IWIPL/2019 z dnia 02.02.2019r.
Dotyczy: Zamówienia na usługi przeprowadzenia szkoleń (kursów) zawodowych z
zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji oraz przeprowadzenie egzaminów zawodowych
wraz z certyfikacją dla uczestników projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i
społecznej w Katowicach”, umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.06-24-06E7/17-00,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPSL.09.01.06-24-06E7/17-00
Tytuł projektu:
„Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”
ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
ul. Kościuszki 44/4;
40-048 Katowice,
Partner projektu wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń (kursów)
zawodowych z zapewnieniem ich odpowiedniej walidacji oraz przeprowadzenie egzaminów
zawodowych wraz z certyfikacją w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate)/
UDT (w zależności od rodzaju kursu) lub równoważnym (za wyjątkiem egzaminu UDT –
egzamin obowiązkowy dla szkolenia operatora wózka widłowego). Zamówienie było
podzielone na VI części:
Część I – przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu ECDL BASE;
Część II - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Operator wózka widłowego,
Część III - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Nowoczesny sprzedawca
obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
Część IV - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Pracownik gospodarczy,
Część V - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Opiekun osób starszych,
Część VI - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Posadzkarz / Płytkarz.
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w następujących formach:
1. Opublikowano na stronie internetowej zamawiającego (IWiPL)
2. Opublikowano w Bazie konkurencyjności pod numerem: 1164433

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie Zamawiającego oraz w Bazie
konkurencyjności w terminie do dnia: 12.02.2019r. do godz. 12:00 wpłynęły następujące
oferty:
Część I – przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu ECDL BASE;
l.p

Firma – oferent

Adres

Data
wpłynięcia

1

Łaszczyk
Przemysław
Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo
Szkoleniowe
„ATUT”
Europejska
Akademia Handlu i
Przedsiębiorczości
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

07.02.2019 r.

Cena brutto
za szkolenie
Część I
(całość)
13 750,00 zł

ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wlkp.

12.02.2019 r.

13 180,00 zł

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

12.02.2019 r.

9 250,00 zł

Górnośląska
Agencja
Przedsiębiorczości i
Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

12.02.2019 r.

10 000,00 zł

2

3

4

Spełnianie
wymogów
formalnych
Oferta nie
spełnia
wymogów
formalnych –
wezwanie do
uzupełnień
Oferta spełnia
wymogi
formalne
Oferta nie
spełnia
wymogów
formalnych –
wezwanie do
uzupełnień
Oferta spełnia
wymogi
formalne

Część II - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Operator wózka
widłowego,
l.p

Firma – oferent

1

Łaszczyk
ul. Granitowa 2/16,
Przemysław
43-600 Jaworzno
Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo
Szkoleniowe
„ATUT”

Adres

Data
wpłynięcia

07.02.2019 r.

Cena brutto
za szkolenie
Część II
(całość)
5 000,00 zł

Spełnianie
wymogów
formalnych
Oferta nie
spełnia
wymogów
formalnych –
wezwanie do
uzupełnień

2

Zakład Doskonalenia ul. Krasińskiego 2,
Zawodowego
40-952 Katowice

12.02.2019 r.

1 800,00 zł

Oferta spełnia
wymogi
formalne

Część III - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Nowoczesny sprzedawca
obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
l.p

Firma – oferent

Adres

Data
wpłynięcia

1

Łaszczyk
Przemysław
Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo
Szkoleniowe
„ATUT”
Europejska
Akademia Handlu i
Przedsiębiorczości
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

07.02.2019 r.

Cena brutto
za szkolenie
Część III
(całość)
8 000,00 zł

ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wlkp.

12.02.2019 r.

11 870,00 zł

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

12.02.2019 r.

5 800,00 zł

2

3

Spełnianie
wymogów
formalnych
Oferta nie
spełnia
wymogów
formalnych –
wezwanie do
uzupełnień
Oferta spełnia
wymogi
formalne
Oferta spełnia
wymogi
formalne

Część IV - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Pracownik gospodarczy,
l.p

Firma – oferent

Adres

Data
wpłynięcia

1

Łaszczyk
Przemysław
Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo
Szkoleniowe
„ATUT”
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

07.02.2019 r.

Cena brutto
za szkolenie
Część IV
(całość)
6 840,00 zł

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

12.02.2019 r.

2 900,00 zł

2

Spełnianie
wymogów
formalnych
Oferta nie
spełnia
wymogów
formalnych –
wezwanie do
uzupełnień
Oferta spełnia
wymogi
formalne

Część V - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Opiekun osób starszych,
l.p

Firma – oferent

Adres

Data
wpłynięcia

1

Łaszczyk
Przemysław
Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo
Szkoleniowe
„ATUT”
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

07.02.2019 r.

Cena brutto
za szkolenie
Część V
(całość)
4 000,00 zł

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

12.02.2019 r.

5 500,00 zł

2

Spełnianie
wymogów
formalnych
Oferta nie
spełnia
wymogów
formalnych –
wezwanie do
uzupełnień
Oferta spełnia
wymogi
formalne

Część VI - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Posadzkarz / Płytkarz.
l.p

Firma – oferent

1

Zakład Doskonalenia ul. Krasińskiego 2,
Zawodowego
40-952 Katowice

Adres

Data
wpłynięcia

12.02.2019 r.

Cena brutto
za szkolenie
Część VI
(całość)
5 500,00 zł

Spełnianie
wymogów
formalnych
Oferta spełnia
wymogi
formalne

Wszyscy powyżej wymienieni wykonawcy spełniają warunek, o którym mowa w pkt
2 części 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; czyli nie są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy. Oferenci złożyli w tej kwestii stosowne oświadczenie stanowiące
złącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe Zamawiającego z Wykonawcą rozumie się w
szczególności
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na etapie analizy otrzymanych ofert dwóch Oferentów zostało wezwanych do złożenia
uzupełnień. Pozostali oferenci zostali poinformowani o aktualnym etapie postępowania. Do
uzupełnień zostali wezwani:
1. Łaszczyk Przemysław Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe „ATUT”,
ul. Granitowa 2/16, 43-600 Jaworzno
Wezwanie dotyczyło braków w dokumentach:
 Część I – brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z punktem V.4. Warunki udziału w postępowaniu
zapytania ofertowego o numerze 01/KIS/IWIPL/2019 – przeprowadzenie 2 usług
w ilości co najmniej 80 godzin szkoleniowych każda w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.
 Część III – brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z punktem V.4. Warunki udziału w postępowaniu
zapytania ofertowego o numerze 01/KIS/IWIPL/2019 – przeprowadzenie 2 usług
w ilości co najmniej 80 godzin szkoleniowych każda w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.
 Część IV – brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z punktem V.4. Warunki udziału w postępowaniu
zapytania ofertowego o numerze 01/KIS/IWIPL/2019 – przeprowadzenie 2 usług
w ilości co najmniej 80 godzin szkoleniowych każda w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.
 Część V – brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z punktem V.4. Warunki udziału w postępowaniu
zapytania ofertowego o numerze 01/KIS/IWIPL/2019 – przeprowadzenie 2 usług
w ilości co najmniej 80 godzin szkoleniowych każda w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.
 Część I, II, III, IV, V – brak dokumentów pozwalających ocenę spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z punktem V.4. Warunki udziału w
postępowaniu zapytania ofertowego o numerze 01/KIS/IWIPL/2019 –
dysponowanie kadrą zdolną do wykonania zamówienia.
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
Wezwanie dotyczyło braków w dokumentach:
 Część I – brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z punktem V.4. Warunki udziału w postępowaniu
zapytania ofertowego o numerze 01/KIS/IWIPL/2019 – przeprowadzenie 2 usług
w ilości co najmniej 80 godzin szkoleniowych każda w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.
Powyżsi wykonawcy mieli dokonać uzupełnień do 22.02.2019 roku.

Po dokonaniu uzupełnień przeprowadzono procedurę wyboru ofert spełniających wymogi
formalne na podstawie poniższego kryterium:

Lp. Opis kryteriów oceny
1.
Cena

Znaczenie
100

Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym
wzorem
K = (C min/C)* waga
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej
1. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie
kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych
groszy.
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez
cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług,
podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i pracodawcy), koszty
związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi, ewentualnego zakwaterowania
oraz wyżywienia. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy
uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe
błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.
4. Cena deklarowana w ofercie za „koszt szkoleń zawodowych” jest ceną jednostkową
brutto (wraz z podatkiem VAT) za wskazaną w zapytaniu liczbę osób (w zależności
od rodzaju szkolenia zawodowego). Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż ilość osób
na poszczególne szkolenia może być różna – zgodnie z informacjami w pkt. II.3
Ostateczna kwota wypłacona Wykonawcy uzależniona będzie od liczby osób objętych
szkoleniami liczona proporcjonalnie zgodnie z ceną wskazaną na uczestnika szkolenia.
5. Cena deklarowana w ofercie za koszt: certyfikacji, egzaminu i ubezpieczenia jest ceną
jednostkową brutto przypadająca na 1 uczestnika szkolenia. Ostateczna kwota
wypłacona Wykonawcy uzależniona będzie od liczby osób objętych szkoleniami.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów,
zgodnie ze wzorem: K = (C min/C)* waga

Część I – przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu ECDL BASE;
l.p

Firma – oferent

Adres

1

Łaszczyk Przemysław
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowo Szkoleniowe
„ATUT”
Europejska Akademia
Handlu i Przedsiębiorczości
Zakład Doskonalenia
Zawodowego
Górnośląska Agencja
Przedsiębiorczości i
Rozwoju sp. z o.o.

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

2
3
4

ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wlkp.
ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

Otrzymana liczba
punktów za ocenę
67,27 punktów

70,18 punktów
100,00 punktów
92,50 punktów

Zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym Zamawiający uznaje za
najkorzystniejszą ofertę złożoną na Część I zapytania przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego, ponieważ złożona oferta przez tego Oferenta uzyskała najwyższą sumę
punktów.
Część II - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Operator wózka
widłowego,
l.p

Firma – oferent

Adres

1

Łaszczyk Przemysław
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowo Szkoleniowe
„ATUT”
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

2

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

Otrzymana liczba
punktów za ocenę
36,00 punktów

100,00 punktów

Zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym Zamawiający uznaje za
najkorzystniejszą ofertę złożoną na Część II zapytania przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego, ponieważ złożona oferta przez tego Oferenta uzyskała najwyższą sumę
punktów.

Część III - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Nowoczesny sprzedawca
obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
l.p

Firma – oferent

Adres

1

Łaszczyk Przemysław
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowo Szkoleniowe
„ATUT”
Europejska Akademia
Handlu i Przedsiębiorczości
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

2
3

ul. Zielona 8
88-430 Janowiec Wlkp.
ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

Otrzymana liczba
punktów za ocenę
72,50 punktów

48,86 punktów
100,00 punktów

Zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym Zamawiający uznaje za
najkorzystniejszą ofertę złożoną na Część III zapytania przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego, ponieważ złożona oferta przez tego Oferenta uzyskała najwyższą sumę
punktów.
Część IV - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Pracownik gospodarczy,
l.p

Firma – oferent

Adres

1

Łaszczyk Przemysław
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowo Szkoleniowe
„ATUT”
Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

2

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

Otrzymana liczba
punktów za ocenę
42,39 punktów

100,00 punktów

Zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym Zamawiający uznaje za
najkorzystniejszą ofertę złożoną na Część IV zapytania przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego, ponieważ złożona oferta przez tego Oferenta uzyskała najwyższą sumę
punktów.
Część V - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Opiekun osób starszych,
l.p

Firma – oferent

Adres

1

Łaszczyk Przemysław
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowo Szkoleniowe
„ATUT”

ul. Granitowa 2/16,
43-600 Jaworzno

Otrzymana liczba
punktów za ocenę
100,00 punktów

2

Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

72,73 punktów

Zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym Zamawiający uznaje za
najkorzystniejszą ofertę złożoną na Część V zapytania przez Łaszczyk Przemysław
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe „ATUT”, ponieważ złożona oferta przez
tego Oferenta uzyskała najwyższą sumę punktów.

Część VI - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu Posadzkarz / Płytkarz.
l.p

Firma – oferent

Adres

1

Zakład Doskonalenia
Zawodowego

ul. Krasińskiego 2,
40-952 Katowice

Otrzymana liczba
punktów za ocenę
100,00 punktów

Zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym Zamawiający uznaje za
najkorzystniejszą ofertę złożoną na Część VI zapytania przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego, ponieważ złożona oferta przez tego Oferenta uzyskała najwyższą sumę
punktów.
Skład zespołu rozstrzygającego postępowanie:
Andrzej Tomeczek – Prezes IWiPL
…………………………………………………………..
Maria Mol – Grabowska - Koordynator KIS
…………………………………………………………….

