
 
            
       Pajęczno, dnia 20.07.2018 r.   

 
Wszyscy Wykonawcy  

 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 
Dotyczy postępowania :  

ZAPYTANIE OFERTOWE  w sprawie dostarczenia usługi szkoleniowej  dla uczniów Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w  Działoszynie z dnia 04.07.2018 r.  

  

  Zamawiający  tj. Project Hub sp. z o.o. jako partner projektu „Kompleksowy program 
rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie” o nr RPLD.11.03.01-
10-00026/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   
 
informuje, że: 
wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców: 
 

Część  1. Prawo jazdy kat. B dla 35 uczniów  

O.S.K. „RONDO”  

Roman Strykowski 

Ul. Ogrodowa 2 

98-355 Działoszyn  

Cena: 45.150,00 zł  

Kwalifikacje trenerów wyznaczonych do realizacji kursów oceniane na podst. 

udokumentowanej liczby godzin analogicznych kursów , szkoleń przeprowadzonych w ciągu 

ostatnich 3 lat – 1290 godzin  

Łączna liczba punktów 100. 

 

Część  2. ECDL Advanced dla 40 uczniów 

Zamawiający  unieważnia postępowanie w tej części z powodu wycofania się oferenta o 

najwyższej liczbie punktów. Cena zaproponowana przez drugiego oferenta, jest dużo wyższa 

od kwoty przyjętej przez Zamawiającego we wniosku o dofinansowanie. 

 

Część  3. Copywriting  dla 4 uczniów 

APHR Sp. z o. o.  

ul.Marywilska 67 lok.76 

03-042 Warszawa  

Cena:  1677,00 zł. 

Kwalifikacje trenerów  wyznaczonych do realizacji kursów oceniane na podst. 

udokumentowanej liczby godzin analogicznych kursów , szkoleń przeprowadzonych w ciągu 

ostatnich 3 lat – 104 godzin  



Łączna liczba punktów 100. 

 

Część  4. Nowoczesne strategie sprzedaży dla 4 uczniów  

Zamawiający  unieważnia postępowanie w tej części cena zaproponowana przez oferenta, 

jest dużo wyższa od kwoty przyjętej przez Zamawiającego we wniosku o dofinansowanie. 

 

Część 5. Adobe Photoshop  dla 30uczniów  

Comarch S.A. 

Al. Jana Pawła II 39a 

31-864 Kraków  

Cena:  16 500,00 zł. 

Kwalifikacje trenerów  wyznaczonych do realizacji kursów oceniane na podst. 

udokumentowanej liczby godzin analogicznych kursów , szkoleń przeprowadzonych w ciągu 

ostatnich 3 lat – 144 godzin  

Łączna liczba punktów 100. 

 

Część 6. Cisco  dla 24 uczniów  
Zamawiający  unieważnia postępowanie w tej części cena zaproponowana przez oferenta, 

jest dużo wyższa od kwoty przyjętej przez Zamawiającego we wniosku o dofinansowanie. 

 

Część 7. 

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa  Ochrony Pracy  

Ul. Wojska Polskiego 42,  98-200 Sieradz 

Cena:  7800,00  zł. 

Kwalifikacje trenerów (K) wyznaczonych do realizacji  kursów oceniane na podst. 

udokumentowanej liczby godzin analogicznych kursów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 

3 lat – 432  godzin  

Łączna liczba punktów 100. 

 

Część 7. Kurs Autocad i Archicad dla 30 uczniów   

Brak ofert. 

 

Część 8. Kosztorysowanie da 30 uczniów 

PROCAD SA. 
Ul.Kartuska 215 
80-122 Gdańsk 
Cena: 34 500,00 zł  
Kwalifikacje trenerów (K) wyznaczonych do realizacji  kursów oceniane na podst. 
udokumentowanej liczby godzin analogicznych kursów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 
3 lat – 120  godzin  
Łączna liczba punktów 100. 

 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 

Wykonawcy przedstawili oferty najkorzystniejsze cenowo i uzyskali najwyższą ilość punktów 

w kryterium oceny ofert. Oferty nie podlegały odrzuceniu ani wykluczeniu z postępowania. 


