
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Rybnik, dnia 20.12.2011 r. 

ZSB-343.16.2011 

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY, a także  

informacja o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla łącznie 105 uczniów Zespołu Szkół 

Budowlanych w Rybniku uczestników projektu „Sedno – to edukacja skrojona na miarę 

europejskiego rynku pracy” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

ZADANIE  NR 3 
Kurs pt. „ Kurs prawa jazdy kategoria B” 

 
 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargu. 

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 20.12.2011 r. wybrała ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: 

P.P.H.U. „AVANT” Dariusz Szulik  
 ul. Równoległa 7 
44-264 Jankowice 

 

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano 

wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie 

przemnożono przez liczbę członków komisji: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres Wykonawcy Cena (brutto) 
Liczba punktów 

1 

P.P.H.U. „AVANT” Dariusz Szulik   
ul. Równoległa 7 ,  44-264 Jankowice               

 

 

29 700,00 zł 

 

400,00 

2 

Zakład Doskonalenia Zawodowego- Centrum Kształcenia 
Zawodowego                

ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik                
 

31 500,00 zł 377,14 

3 

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOKURS s.c  
Ewa i Andrzej Wojciechowscy                          

ul. Ogrodowa 23/2, 47-400 Racibórz           
 

43 650,00 zł 272,16 

4 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „KODEKS” Rafał Luber             
ul. Mikołowska 73 ,44-203 Rybnik                   

 

Wykonawca WYKLUCZONY OFERTA 

ODRZUCONA 
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5 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „PÓŁNOC”               
 ul. Wyzwolenia 35A , 44-200 Rybnik               

 

33 00,00 zł 360,00 

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY  

W toku badania ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że niżej wymieniony Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu określonych  w  rozdz. XII- XIII SIWZ ponieważ złożone do oferty 

dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

W celu potwierdzenia, że Wykonawca: 

• posiada wiedzę i doświadczenie, a tym samym spełni warunki  udziału w postępowaniu  o których 

mowa w rozdziale XII-XIII zobowiązany był  wykazać, że w ciągu 3 lat przed upływem  terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co 

najmniej  1 usługę szkoleniową  stanowiącą przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy referencje potwierdzające, że usługa została 

wykonana należycie.  

• posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem 

zamówienia a tym samym spełnienia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w 

rozdziale XII-XIII zobowiązany był do złożenia oświadczenia o posiadaniu aktualnego na 2011 rok 

wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, www.ris.praca.gov.pl, prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy .             

Oferta nr 4 : Ośrodek Szkolenia Kierowców „KODEKS” Rafał Luber , ul. Mikołowska 73 44-203 Rybnik  
 

Złożone do oferty  dokumenty: 

• Załącznik nr 8 do SIWZ tj. wykaz  zrealizowanych usług (szkoleń) w zakresie w ostatnich 

trzech latach oraz dokument potwierdzający należyte jej wykonanie nie potwierdzają 

warunków udziału w postępowaniu ponieważ,  Wykonawca nie przedstawił żadnej usługi. 

Wykonawca na wezwanie (pismo z dnia 09/12/2011r) w wyznaczonym terminie nie 

uzupełnił wymaganych dokumentów, a tym samym nie potwierdził spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu,  

• Załącznik nr 6 do SIWZ tj. oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do RiS nie 

potwierdzają warunków udziału w postępowaniu ponieważ,  Wykonawca przedstawił  

błędny numer wpisu. Wykonawca na wezwanie (pismo z dnia 09/12/2011r) w wyznaczonym 

terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów, a tym samym nie potwierdził spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta Wykonawcy 

wykluczonego odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 5 ustawy. 
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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY  

W toku badania ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że 

 oferta nr 4 : Ośrodek Szkolenia Kierowców „KODEKS” Rafał Luber , ul. Mikołowska 73, 44-203 Rybnik  

zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - prawo zamówień 

publicznych, gdyż formularz ofertowy zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca na wezwanie (pismo 

z dnia 12/12/2011r) w wyznaczonym terminie wyjaśnił, iż mylnie zastosował błędna stawkę podatku VAT.   

 

 

 

 

 


