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IP-3310/1/2010/5

Puck, dn. 23.04.2010
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu „ABC przedsiębiorczości”
I.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2
złożoną przez Wykonawcę:
O.K. Ośrodek Kursów
Edmund Kwidziński
84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 217
81-334 Gdynia ul. Polska 32
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu o
kryteria wskazane w SIWZ uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wykonawca spełnił
wszystkie wymagane warunki. Treść oferty odpowiada SIWZ.

II.

Na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych tj.
„Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia”, odrzucono oferty złożone przez:
2. Oferta nr 3
PROFIRMA Sp. z o.o.
81-374 Gdynia ul. Sienkiewicza 8/1
- Wykonawca w ofercie przedstawił termin trwania kursu od 15.05.2010 r. do
29.11.2010 r. , Zamawiający w SIWZ przedstawił termin wykonania zamówienia od
04.05.2010 r. do 30.11.2010 (dział IV SIWZ);
- Wykonawca w ofercie przedstawił warunki stawiane kandydatom: wykształcenie
zawodowe/średnie, chęć i predyspozycje do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, Zamawiający w SIWZ wskazał iż na szkolenie skierowane będą osoby
bezrobotne wskazane przez Zamawiającego, bez wykazania poziomu wykształcenia
Dział II SIWZ);
- program szkolenia przedstawiony przez Wykonawcę nie odpowiada wymogom
stawianym przez Zamawiającego w dziale III pkt nr 2 SIWZ. Wykonawca przedstawił
następujące tematy: tworzenie przedsiębiorstwa – zagadnienia organizacyjno –
prawne, zarządzanie firmą, marketing, analiza rynku, prowadzenie negocjacji, finanse
i księgowość przedsiębiorstwa, ubezpieczenia społeczne i prawo pracy, business plan,
pozyskiwanie źródeł finansowania działalności; zliczając godziny przedstawione w
tabeli wynika iż szkolenie będzie trwało 100 godz. a nie jak przedstawiono w SIWZ 40
godz.; Zamawiający przedstawiła że program szkolenia winien dot. zagadnień
obejmujących podstaw prawa gospodarczego, podstaw prawa pracy, podstaw
marketingu i reklamy, podstaw zagadnień podatkowych oraz rachunkowości, zasad
wypełniania druków-warsztaty, doradztwo prawne związane z podjęciem działalności
gospodarczej, elementy z zakresu ochrony środowiska oraz wpływu zakładanej
działalności gospodarczej na środowisko.
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- zarówno we formularzu oferty jak i kalkulacji kosztów szkolenia przedstawiono koszt
przeszkolenia 130 osób na kwotę 46.252.,00 zł, natomiast koszt przeszkolenia 1 osoby
na kwotę 355,00 zł. Obliczając koszt 1 osoby czyli 355,00 zł X 130 osób, koszt
przeszkolenia 130 osób wynosi 46.150,00 zł a nie kwotę przedstawioną poprzez
Wykonawcę (oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych)
- załącznik nr 5 do SIWZ Imienny wykaz osób przewidzianych do realizacji
zamówienia nie został wypełniony, dołączono dodatkowy załącznik nie wypełniony ściśle
według postanowień specyfikacji, i zawierający zmiany ( zgodnie z działem X pkt 2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego
integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według
postanowień niniejszej specyfikacji , bez dokonywania w nich zmian),
- w załączniku nr 6 do SIWZ Oświadczeniu o współpracy kadra dydaktyczna
zobowiązała się do dyspozycji w terminie od 15.05.2010 r. – 30.11.2010 r., zgodnie z
zapisem SIWZ dział IV termin wykonania zamówienia, Zamawiający wyznaczył od
04.05.2010 r. do 30.11.2010 r.
2. Oferta nr 4
Edustar Centrum Szkoleń i Doradztwa
Joanna Kizielewicz
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 33/502-505
- program szkolenia jest niezgodny z zapisem działu III pkt. nr 2 SIWZ, w którym
wymieniono z jakich zagadnień winno składać się szkolenie, natomiast Wykonawca
dodał do programu dodatkowy temat obejmujący system ubezpieczeń społecznych
obejmujący 4 godziny szkolenia, brak natomiast zagadnień dot. reklamy.
III.

Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono
Wykonawcę:
1. Oferta nr 1
COMBIDATA Poland Sp. Z o.o.
81-777 Sopot ul. Emilii Plater 12
- Złożono zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzające stan zaległości, które straciło ważność natomiast zaświadczenie z
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego nie zostało złożone (Zgodnie z zapisem działu VI a pkt 2 SIWZ należało
przedstawić te dokumenty).
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Jednocześnie należy wskazać, iż program szkolenia nie odpowiada treści SIWZ. W
programie nie wykazano treści dot. podstaw prawa gospodarczego oraz doradztwa
prawnego związanego z podjęciem działalności gospodarczej. Ww. sytuacja prowadziłaby
do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.

W w/w postępowaniu złożone zostały 4 oferty.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznanym
ofertom wg kryteriów:
1. koszt przeszkolenia
2. doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń obejmujących zakres tematyczny
przedmiotu zamówienia
3. posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług (np. akredytacja, ISO itp.)
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Nr
oferty
1

2

3

4

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
Wykonawcy
COMBIDATA Poland
Sp. z o.o.
81-777 Sopot ul.
Emilii Plater 12
O.K. Ośrodek
Kursów Edmund
Kwidziński
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 217
PROFIRMA Sp. z
o.o.
81-374 Gdynia
Ul. Sienkiewicza 8/1
EDUSTAR Centrum
Szkoleń i Doradztwa
Joanna Kizielewicz
81-364 Gdynia ul.
10 Lutego 33/502505

Liczba punktów według kryteriów
Kryterium nr 1 Kryterium nr 2 Kryterium nr 3
– 50%
– 25%
– 25 %

Łączna ilość
punktów

-------------

---------------

---------------

----------------

50

50

25

125

--------------

----------------

---------------

----------------

---------------

---------------

----------------

----------------

Informujemy, że umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

Zygmunt Orzeł
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku
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