
Centrum Kształcenia Zawodowego Racibórz, 23.10.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.12.19

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na:

ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU
nr 2 „Mechanik” 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 2 – KURS TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity:  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  1843)  Zamawiający  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę, jako najkorzystniejsza
została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

ul. Podwale 12, 47-400 Racibórz     

Cena oferty 12 500,00 zł brutto

Doświadczenie przeprowadzenie powyżej 4 kursów  
osób wyznaczonych  
do realizacji zamówienia

Uzasadnienie wyboru:  oferta spełnia warunki  udziału w postępowaniu i  nie podlega wykluczeniu.
W wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kryteriów ustalonych w SIWZ uzyskała 100 punktów.

KRYTERIA WYBORU (OCENY) OFERTY I ICH ZNACZENIE (w%)

CENA 60%

DOŚWIADCZENIE 40%
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W w/w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr
oferty Nazwa firmy i adres

Punktacja przyznana
w kryterium 

CENA

Punktacja przyznana
w kryterium DOŚWIADCZENIE 
osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia
 (ilość przeprowadzonych kursów)

Łączna
punktacja
przyznana

ofercie

1

NOVA Centrum Edukacyjne 
Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 26
40-096 Katowice

OFERTA ODRZUCONA

2

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

60 pkt 40 pkt 100 pkt

Umowa na realizację w/w zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019r.,  poz.  1843)  tj.
„Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z  zastrzeżeniem  art.  183,  w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni
– jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.”

dr Sławomir Janowski 
DYREKTOR
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