RFE.042.5.11.2018
Informacja o wyniku postępowania
Zamawiający: Powiat Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
zawiadamia o wyniku postępowania na: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla
uczestników projektu „Inwestycje w zawodowców 2” w zakresie Części I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X.
Część I– szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego
w kolejnictwie.
Zamawiający nie udzielił zamówienia i unieważnił postępowanie w Części I z uwagi na brak ofert.
Do dnia 23 października 2019 roku do godziny 10:00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta
na ww. część zapytania.
Część II– Kurs operatora wózków widłowych/ wózków jezdniowych z napędem silnikowym
(wózki widłowe)
Oferty złożone w postępowaniu- streszczenie oceny:

Numer
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawcy

Centrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Zakopiańska 9,
30-418 Kraków

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium cena
(100%)

Łączna
liczba
punktów

Oferta odrzucona

Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL
2

Marek Starczewski w Nakle nad Notecią

Oferta odrzucona

ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią
4

EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71,
86-300 Grudziądz

6

PRO-EDU sp. j. D. Karmazyn, R. Krokocki,
ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice

100,00 pkt

100,00 pkt

Oferta odrzucona

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
8

Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Oferta odrzucona

ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
9

SEKA SA Oddział Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18,
85-231 Bydgoszcz

Oferta odrzucona

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano jako
najkorzystniejszą Ofertę nr 4 złożoną przez: EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71,
86-300 Grudziądz.
Cena jednostkowa brutto za przeszkolenie jednego uczestnika projektu– 890,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonym
w Zapytaniu ofertowym, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wymogom
określonym w Zapytaniu ofertowym.
Część III– kurs SEP nadający uprawnienia elektryczne do 1 kV. Kurs przygotowujący do egzaminu
kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowiskach eksploatacji E i dozoru D dla grupy G1 (urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię
elektryczną)
Oferty złożone w postępowaniu- streszczenie oceny:

Numer
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawcy

Centrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Zakopiańska 9,
30-418 Kraków

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium cena
(100%)

Łączna
liczba
punktów

Oferta odrzucona

Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL
2

Marek Starczewski w Nakle nad Notecią

100,00 pkt

100,00 pkt

ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
8

Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Oferta odrzucona

ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
9

SEKA SA Oddział Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18,
85-231 Bydgoszcz

Oferta odrzucona

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano jako
najkorzystniejszą Ofertę nr 2 złożoną przez: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL
Marek Starczewski w Nakle nad Notecią ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
Cena jednostkowa brutto za przeszkolenie jednego uczestnika projekt– 800,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonym
w Zapytaniu ofertowym, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wymogom
określonym w Zapytaniu ofertowym.

Część IV– kurs operatora suwnic kategorii II S, tj. suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia
sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągników i wyciągarek
według kategorii II W
Oferty złożone w postępowaniu- streszczenie oceny:

Numer
oferty

1

Nazwa i adres Wykonawcy

Centrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Zakopiańska 9,
30-418 Kraków

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium cena
(100%)

Łączna
liczba
punktów

52,78 pkt

52,78 pkt

100,00 pkt

100,00 pkt

68,35 pkt

68,35 pkt

Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL
Marek Starczewski w Nakle nad Notecią
2

ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią
oddział w Bydgoszczy przy ul. Nad Torem 78

4

EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71,
86-300 Grudziądz

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano jako
najkorzystniejszą Ofertę nr 2 złożoną przez: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL
Marek Starczewski w Nakle nad Notecią ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią.
Cena jednostkowa brutto za przeszkolenie jednego uczestnika projektu– 950,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonym
w Zapytaniu ofertowym, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wymogom
określonym w Zapytaniu ofertowym.
Część V– kurs prawa jazdy kat. B
Zamawiający nie udzielił zamówienia i unieważnił postępowanie w Części V z uwagi na brak ofert.
Do dnia 23 października 2019 roku do godziny 10:00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta
na ww. część zapytania.

Część VII– szkolenie z zakresu obsługi kelnerskiej
Oferty złożone w postępowaniu- streszczenie oceny:

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium cena
(100%)

Łączna
liczba
punktów

1

Centrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Zakopiańska 9,
30-418 Kraków

100,00 pkt

100,00 pkt

7

O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński,
ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo

85,24 pkt

85,24 pkt

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano jako
najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez: Centrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Zakopiańska 9,
30-418 Kraków.
Cena jednostkowa brutto za przeszkolenie jednego uczestnika projektu– 1340,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonym
w Zapytaniu ofertowym, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wymogom
określonym w Zapytaniu ofertowym.
Część VIII– kurs programowania sterowników PLC
Oferty złożone w postępowaniu- streszczenie oceny:

Numer
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

6

PRO-EDU sp. j. D. Karmazyn, R. Krokocki,
ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice

3

EMT-SYSTEMS Sp. Z O.O., ul. Konarskiego 18C,
44-100 Gliwice

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium cena
(100%)

Łączna
liczba
punktów

Oferta odrzucona

100,00 pkt

100,00 pkt

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano jako
najkorzystniejszą Ofertę nr 3 złożoną przez: EMT-SYSTEMS Sp. Z O.O., ul. Konarskiego 18C,
44-100 Gliwice.
Cena jednostkowa brutto za przeszkolenie jednego uczestnika projektu– 2200,00 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonym
w Zapytaniu ofertowym, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wymogom
określonym w Zapytaniu ofertowym.
Część IX– kurs z zakresu księgowości
Oferty złożone w postępowaniu- streszczenie oceny:

Numer
oferty

9

Nazwa i adres Wykonawcy

SEKA SA Oddział Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18,
85-231 Bydgoszcz

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium
cena (100%)

Łączna liczba
punktów

Oferta odrzucona

Zamawiający nie udzielił zamówienia i unieważnił postępowanie w Części IX, ponieważ jedyna
oferta jaka wpłynęła na ww. część zamówienia została odrzucona z uwagi na fakt, iż jej treść
nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Część X– szkolenie z zakresu zasilania wtryskowego paliwem silników pojazdów
samochodowych obejmujące 2 zakresy tematyczne:
1. Testowania wtryskiwaczy na EPS– 118 i 205 oraz naprawa wtryskiwaczy
2. Naprawa wtryskiwaczy Common Rail
Zamawiający nie udzielił zamówienia i unieważnił postępowanie w Części X z uwagi na brak ofert.
Do dnia 23 października 2019 roku do godziny 10:00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta
na ww. część zapytania.
Bydgoszcz, 8 listopada 2019 roku

