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Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

47-400 Racibórz 

ul. Wileńska 6 

 

CKZiU1.KAK.260.3.11.2019      Racibórz, dnia 22.03.2019r. 

 

INFORMACJA  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I O ODRZUCENIU OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

„ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” 
w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

 

CZĘŚĆ 1 – KURS „BARMAN DLA POCZĄTKUJĄCYCH” 

I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 
tj. 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” 

Zamawiający na sfinansowanie w/w zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 4 256,00 zł brutto i nie ma 
możliwości zwiększenia tej kwoty. 

W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami oceny: 

Nr 
oferty Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto 

Termin wykonania 
zamówienia 

Doświadczenie 
osób 

wyznaczonych do 
realizacji 

zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 
GoWork.pl Andrzej Kosieradzki 
ul. Starowiejska 172  
08-110 Siedlce 

OFERTA ODRZUCONA 

2 

LDU Consulting Akademia Sztuki 
Barmańskiej Lesław Dumański 
ul. Styczyńskiego 47/2 
44-100 Gliwice 

OFERTA ODRZUCONA 

3 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
w Raciborzu 
ul. Podwale 12                          
47-400 Racibórz 

12 600,00 zł 
Zgodnie z terminem 
zawartym w SIWZ 

Przeprowadzenie 
od 3 do 5 kursów 

Zgodnie z wzorem 
umowy 
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II. ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę GoWork.pl 

Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca podlega wykluczeniu „Z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.” 

W dniu 28.02.2019r. Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą oceniła ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę 

GoWork.pl Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce. 

W dniu 28.02.2019r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę GoWork.pl Andrzej 

Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce do uzupełnienia dokumentów złożonych przez Wykonawcę 

wraz z ofertą na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 tj. potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. 

a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane – załącznik nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

W złożonym przez Wykonawcę wykazie usług w kolumnie 1 widnieje nazwa kursu oraz liczba godzin i ilość 

uczestników, natomiast brak jest głównego zakresu poruszanych zagadnień. Ponadto do w/w wykazu 

należało dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy. 

b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ. 

W złożonym przez Wykonawcę wykazie osób w kolumnie 2 brak jest informacji dot. ilości i treści 

kursów/szkoleń przeprowadzonych przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia oraz brak jest informacji 

o wykształceniu tej osoby niezbędnym do wykonania zamówienia. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.03.2019r. Wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów, w związku 

z tym  Komisja przetargowa stwierdziła, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca 

podlega wykluczeniu „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę LDU Consulting 

Akademia Sztuki Barmańskiej Lesław Dumański, ul. Styczyńskiego 47/2, 44-100 Gliwice. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca podlega wykluczeniu „Z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.” 
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W dniu 07.03.2019r. Komisja przetargowa dokonała ponownej oceny złożonych ofert w w/w postępowaniu. Jako 

najkorzystniejsza została oceniona oferta nr 2 złożona przez: LDU Consulting Akademia Sztuki Barmańskiej 

Lesław Dumański, ul. Styczyńskiego 47/2, 44-100 Gliwice. 

W dniu 07.03.2019r. zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień 

złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

– załącznik nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 12.03.2019r. Wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów, w związku 

z tym  Komisja przetargowa stwierdziła, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca 

podlega wykluczeniu „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

 

CZĘŚĆ 7 - KURS „OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KLASY III” 

 

I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 
tj. 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” 

Zamawiający na sfinansowanie w/w zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 11 520,00 zł brutto i nie ma 
możliwości zwiększenia tej kwoty. 

W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami oceny: 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto 
Termin wykonania 

zamówienia 

Doświadczenie 
osób 

wyznaczonych do 
realizacji 

zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 

BIAŁECKI Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 341 
40-690 Katowice 
Filia: ul. Energetyków 8 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 

19 980,00 zł 
Zgodnie z terminem 
zawartym w SIWZ 

Przeprowadzenie 
powyżej 5 kursów 

Zgodnie z wzorem 
umowy 
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2 

Centrum Szkoleniowe  
Magdalena Piątek 
ul. Jankowicka 23/25 
44-200 Rybnik 

OFERTA ODRZUCONA 

3 

Unijny Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Sp. z o.o. 
ul. Kasztanowa 8 
43-252 Jarząbkowice 

OFERTA ODRZUCONA 

 

II. ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Centrum 

Szkoleniowe Magdalena Piątek, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik. 

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Podczas analizy oferty złożonej przez Centrum Szkoleniowe Magdalena Piątek, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 

Rybnik Komisja przetargowa powzięła wątpliwości dotyczące treści złożonej oferty. W związku z powyższym 

na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający w dniu 28.02.2019r. zwrócił się z prośbą do w/w Wykonawcy o udzielenie 

wyjaśnień dotyczących następujących kwestii: w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymagał, aby część teoretyczna kursu odbywała się w siedzibie Zamawiającego lub w innym 

miejscu na terenie Raciborza. W złożonym przez w/w Wykonawcę razem z ofertą potwierdzeniu nr TC-60104-

218/18 z dnia 16.05.2018r. wydanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest 

informacja, że Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu  Mechanizacji Budownictwa 

i Górnictwa w Warszawie potwierdza spełnianie wymagań dot. prowadzenia zajęć teoretycznych przez 

Centrum Szkoleniowe Magdalena Piątek, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik wyznaczone przy ul. 

Jankowickiej 23/25, 44-200 Rybnik. W związku z powyższym złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia 

wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.03.2019r. Wykonawca nie odniósł się do w/w wezwania, w związku 

z tym Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta złożona przez Centrum Szkoleniowe Magdalena Piątek, ul. 

Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ 

i postanowiła o odrzuceniu w/w oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Unijny Ośrodek 

Szkolenia Kierowców Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 8, 43-252 Jarząbkowice. 

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W dniu 07.03.2019r. Komisja przetargowa dokonała ponownej oceny złożonych ofert w w/w postępowaniu. 

Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta nr 3 złożona przez: Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców Sp. 

z o.o., ul. Kasztanowa 8, 43-252 Jarząbkowice. 

Podczas analizy oferty złożonej przez Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 8, 43-252 

Jarząbkowice, Komisja przetargowa powzięła wątpliwości dotyczące treści złożonej oferty. W związku 

z powyższym na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający w dniu 07.03.2019r. zwrócił się z prośbą do w/w 

Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących następujących kwestii: w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał, aby część teoretyczna kursu odbywała się w siedzibie 

Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Raciborza. W złożonych przez w/w Wykonawcę razem z ofertą 
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potwierdzeniach nr NC-60104-129/17 z dnia 01.04.2017r oraz nr TC-60112-129/18 z dnia 22.01.2018r. 

wydanymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest informacja, że Centrum 

Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu  Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa w Warszawie 

potwierdza spełnianie wymagań dot. prowadzenia zajęć teoretycznych przez Unijny Ośrodek Szkolenia 

Kierowców Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 8, 43-252 Jarząbkowice wyznaczone w: 43-335 Jastrzębie Zdrój, ul. 

Przemysłowa 1, 47-420 Siedliska, ul. Leśna 1. W związku z powyższym złożona przez Wykonawcę oferta nie 

spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.03.2019r. Wykonawca nie odniósł się do w/w wezwania, w związku 

z tym Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta złożona przez Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców Sp. z o.o. 

ul. Kasztanowa 8, 43-252 Jarząbkowice nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ 

i postanowiła o odrzuceniu w/w oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

CZĘŚĆ 8 – KURS „OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO (KATEGORIA UPRAWNIEŃ II WJO) WRAZ 

Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH” 

 

I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 
tj. 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” 

Zamawiający na sfinansowanie w/w zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 4 824,00 zł brutto i nie ma 
możliwości zwiększenia tej kwoty. 

W w/w postępowaniu zostały złożone oferty z następującymi cenami oraz pozostałymi kryteriami oceny: 

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres Cena oferty brutto 
Termin wykonania 

zamówienia 

Doświadczenie 
osób 

wyznaczonych do 
realizacji 

zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 

BIAŁECKI Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 341 
40-690 Katowice 
Filia: ul. Energetyków 8 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 

8 288,00 zł 
Zgodnie z terminem 
zawartym w SIWZ 

Przeprowadzenie 
powyżej 5 kursów 

Zgodnie z wzorem 
umowy 

2 

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
MOTO-START-ATLAS s.c. 
i Agencja Turystyczna AT AS  
J. Czarniecki i S. Czarniecki 
ul. Batorego 6 
47-400 Racibórz 

OFERTA ODRZUCONA 

3 

Centrum Szkoleniowe  
Magdalena Piątek 
ul. Jankowicka 23/25 
44-200 Rybnik 

OFERTA ODRZUCONA 

4 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
w Raciborzu 
ul. Podwale 12                          
47-400 Racibórz 

11 200,00 zł 
Zgodnie z terminem 
zawartym w SIWZ 

Przeprowadzenie 
powyżej 5 kursów 

Zgodnie z wzorem 
umowy 
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II. ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Ośrodek 

Szkolenia Kierowców MOTO-START-ATLAS s.c. i Agencja Turystyczna AT AS  J. Czarniecki i S. Czarniecki, 

ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca podlega wykluczeniu „Z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.” 

W dniu 28.02.2019r. Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą oceniła ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę 

Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTO-START-ATLAS s.c. i Agencja Turystyczna AT AS  J. Czarniecki 

i S. Czarniecki, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz. 

W dniu 07.03.2019r. zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia 

aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp tj. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane – załącznik nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz 

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.03.2019r. Wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów, w związku 

z tym  Komisja przetargowa stwierdziła, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca 

podlega wykluczeniu „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostaje odrzucona oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Centrum 

Szkoleniowe Magdalena Piątek, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca podlega wykluczeniu „Z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą.” 

W dniu 07.03.2019r. Komisja przetargowa dokonała ponownej oceny złożonych ofert w w/w postępowaniu. 

Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta nr 3 złożona przez: Centrum Szkoleniowe Magdalena Piątek, 

ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik. 

Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 „Pzp” tj. dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykaz usług oraz wykaz osób. Podczas 

badania złożonych dokumentów, Komisja przetargowa uznała, że w złożonym przez Wykonawcę wykazie 



 

________________________________________________________________________________ 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

usług w kolumnie 1 widnieje nazwa kursu, natomiast brak jest głównego zakresu poruszanych zagadnień, 

liczby godzin oraz ilości uczestników zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 

W dniu 07.03.2019r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) wezwał Wykonawcę Centrum 

Szkoleniowe Magdalena Piątek, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik do uzupełnienia wykazu usług zgodnie 

z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.  

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.03.2019r. Wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentów, w związku 

z tym  Komisja przetargowa stwierdziła, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w/w Wykonawca 

podlega wykluczeniu „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)”. Na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp „Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

 

 

 

        Jacek Kąsek  

 DYREKTOR CKZiU nr 1 w Raciborzu 


