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Rybnik, dnia 15-06-2012 r. 

ZSB.343.3.2012 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

(zadanie 1) 

ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

( zadanie 2) 

Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej w ramach 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. 

__________________________________________________________________________________ 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargu: 

 

ZADANIE NR 1: kurs pt. „Revit Architecture” 
 
Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 15.06.2012 r. wybrała ofertę złożoną przez Wykonawcę:   

 
 

PROCAD SA 
ul. Kartuska 215 
80-122 Gdańsk 

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 PROCAD SA 
ul. Kartuska 215 
80-122  Gdańsk 

12 000,00 zł. 400,00 

2 CADSOFT – Tomasz Grzyb                                                                                      
ul. Bema 60                                                                                                                     

01-244 Warszawa 

Wykonawca 
WYKLUCZONY, OFERTA 

ODRZUCONA 
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W toku badania ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że  Wykonawca  oferty nr 2 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 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 2012 rok 

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

Wojewódzki Urząd Pracy .     

Złożone do oferty  dokumenty: 

• 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 06/06/2012 r) w wyznaczonym 

terminie nie złożył wyjaśnień, 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 - Pzp, 

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego odrzuceniu 

zgodnie z art. 89 ust 1 pkt. 5 ustawy. 

 

ZADANIE NR 2: kurs pt. „Rozkładarka mas bitumicznych” 

Na podstawie art. 93, ust.1, pkt 1 ustawy Pzp przedmiotowe postępowanie zostało 

unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 
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