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Znak sprawy: POPPPiDM.221A-2/15 

Do wszystkich Wykonawców  
 

ZAWIADOMIENIE  

O ODRZUCENIU OFERT I O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawiadamia, że  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:  Przeprowadzenie              

i organizacja warsztatu szkoleniowego na temat  „Wywieranie wpływu  na ludzi”, obejmująca 

usługi edukacyjne (szkoleniowe), hotelowe i gastronomiczne, dla uczestników projektu „Nowa 

jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim”, współfinansowanego                         

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym na 

podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. nr  2013 

poz. 907  ze zmianami) na usługi o charakterze niepriorytetowym: 

1. Odrzuca się oferty:  

1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez 

Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego 

do składania ofert: 

a) Ofertę nr 1: PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska – Maciejowska, ul. Dragana 20d/38,               

80-809 Gdańsk; 

b) Ofertę  nr 3: B.A.M.M. – B. Micewski, A. Micewska s. c., ul. Zacisze 14, 64-200 Wolsztyn; 

c) Ofertę  nr 9: AKME Izabela Olszewska, ul. W. Witosa 63b/27, 06-400 Ciechanów; 

d) Ofertę nr 14: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o. o., Aleja Piastów 11,                             

52-424 Wrocław; 

e) Ofertę  nr 16: UpHotel s. c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra: 

f) Wykonawcę nr 18: ATUM Sp. z o. o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa; 

g) Ofertę nr 19: AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o. o., ul. Szamarzewskiego 17/3, 

60-514 Poznań; 

h) Ofertę nr 22: BRAINSTORM Sebastian Matyniak, ul. Połomińska 11A, 40-585 Katowice; 

i) Ofertę  nr 23: Agencja SEDNO Sp. z o. o., ul. Batorego 34/7, 59-220 Legnica; 

j) Ofertę  nr 24: Dolnośląski Zakład Doskonalenia  Zawodowego Oddział I we Wrocławiu  

ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław; 
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k) Ofertę nr 25: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 84, 

59-301 Lubin; 

UZASADNIENIE 

Oferty nr 1, 3, 9, 14, 16, 19, 22, 23, 24 i 25 zostały złożone przez Wykonawców Wykluczonych                       

z postępowania na podstawie  art.  24 ust. 2 pkt 4.  

 

2) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli  jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3: 

a) Ofertę nr 2: „Hills – Consulting” Tomasz Antosiak, ul. Słowackiego 6e/9, 59-500 Złotoryja; 

b) Ofertę nr 4: Europejska Grupa Doradcza Spółka z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29,                     

40-923 Katowice; 

c)  Ofertę nr 6: MOC BIZNESU Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław; 

d) Ofertę nr 7: Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o. o., ul. Straganiarska 20/22,                   

80-837 Gdańsk; 

e) Ofertę nr 8: Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 5,                  

80-236 Gdańsk; 

f)  Ofertę  nr 10: LAUREN PESO POLSKA S.A., ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów; 

g)  Ofertę  Nr 11: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, ul. Wielicka 57/34, 30-552 Kraków; 

h) Ofertę nr 12: Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz, ul. Karmelicka 28/9a,                   

31-128 Kraków; 

i)  Ofertę  nr 15: Centrum Kształcenia Biznesu  Sp. z o. o., ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice; 

j) Ofertę nr 17: „OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o. o., ul. Fabryczna 10,               

53-609 Wrocław; 

k) Ofertę nr 20: Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” MARCIN Jerzynek,                

ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra; 

l)  Ofertę  nr 21: PeDaGo, ul. Wielicka 44/45, 30-552 Kraków; 

ł) Ofertę nr 26: COMPETENCE - TRAINING & COACHING INSTITUTE Barbara Jaśkiewicz,                  

ul. Ociosowa 6/7, 59-101 Polkowice. 

UZASADNIENIE: 

a) Oferta nr 2: „Hills – Consulting” Tomasz Antosiak, ul. Słowackiego 6e/9,                            

59-500 Złotoryja: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w  ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu:  Wykonawca zaoferował propozycję kolacji i obiadu.  

Brak propozycji przerw kawowych, śniadania oraz potwierdzenia, że Wykonawca na kolacji 

zapewni salę i muzykę. 

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 
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b) Oferta nr 4: Europejska Grupa Doradcza Spółka z o. o., ul. Adama Mickiewicza 29,                     

40-923 Katowice: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Wykonawca nie podał oferowanego menu (propozycji dań) podczas szkolenia.  Potwierdził 

tylko, że zapewni posiłki wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

c) Oferta nr 6: MOC BIZNESU Joanna Pisula, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu:  Wykonawca nie potwierdził, że na kolacji zapewni salę i muzykę.  

- Kolacja – wymane były co namniej trzy dania ciepłe, Wykonawca zaoferował dwa. 

- Śniadanie – brak w ofercie:  gorącej kawy i herbaty, cukru, mleka, cytryny, wody, soków 

owocowych,  

- Obiad – brak w ofercie:  cukru, mleka, cytryny.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

d) Oferta nr 7: Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o. o., ul. Straganiarska 20/22,                   

80-837 Gdańsk: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

brak w ofercie załącznika nr 9 – opisu przedmiotu zamówienia (harmonogram, program 

szkolenia, menu), potwierdzającego spełnienie wymagań.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

e) Oferta nr 8: Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 5,                  

80-236 Gdańsk: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Wykonawca nie podał oferowanego menu (propozycji dań) podczas szkolenia.  Potwierdził 

tylko, że zapewni posiłki wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 
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f) Oferta  nr 10: LAUREN PESO POLSKA S.A., ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu:  brak wyszczególnionych dodatków:  

Pierwszego dnia:  

a) przerwy kawowe podczas szkolenia (gorąca kawa i herbata, woda gazowana                                
i niegazowana, soki owocowe, cukier, mleko, cytryna, 3 rodzaje ciasta) – brak w ofercie: 

b) obiad - gorąca kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe), 
c) kolacja (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca 

kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe, owoce zapewnienie sali                    
i muzyki) – brak ofercie, dania ciepłe tylko dwa.  

Drugiego dnia: 

a) śniadanie (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca 
kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe) – brak w ofercie  

b) przerwy kawowe podczas szkolenia (gorąca kawa i herbata, woda gazowana                               
i niegazowana, soki owocowe, cukier, mleko, cytryna, 3 rodzaje ciasta) – brak w ofercie , 

c) obiad (gorąca kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe). 
Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

g) Oferta  Nr 11: Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, ul. Wielicka 57/34, 30-552 Kraków: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

brak w ofercie załącznika nr 9 – opisu przedmiotu zamówienia (harmonogram, program 

szkolenia, menu),  potwierdzającego spełnienie wymagań.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

h) Oferta nr 12: Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz, ul. Karmelicka 28/9a,                   

31-128 Kraków: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu:  

Zamawiający wymagał:  

- kolację (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca kawa i 

herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe, owoce) o charakterze integracyjnym 

(zapewnienie sali i muzyki). 

Wykonawca zaoferował jedno danie ciepłe, brak dodatków: cukier, mleko, cytryna, woda, 

owoce oraz wykonawca nie potwierdził, że zapewni salę i muzykę.  

- śniadanie (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca 

kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe). 

Wykonawca zaoferował śniadanie w formie szweckiego stołu wg standardów Hoteli 3*, 

natomiast nie określił, co wchodzi w skład śniadania.  
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Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

i) Oferta  nr 15: Centrum Kształcenia Biznesu  Sp. z o. o., ul. Zamkowa 3, 95-200 

Pabianice: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu – Zamawiajacy wymagał m. in.: 

- kolację (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca 
kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe, owoce) o charakterze 
integracyjnym (zapewnienie sali i muzyki). 

W ofercie brak: trzech dań ciepłych (zaoferowane są dwa). Wykonawca nie potwierdził,  że 

na kolacji zapewni salę i muzykę.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

j) Oferta nr 17: „OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o. o., ul. Fabryczna 

10,    53-609 Wrocław: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu:  Zamawiający wymagał m. in.: 

- kolację (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca 
kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe, owoce) o charakterze 
integracyjnym (zapewnienie sali i muzyki). 

Brak w ofercie cukru, mleka, cytryny oraz owoców.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

k) Oferta nr 20: Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” MARCIN Jerzynek,                

ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Wykonawca nie podał oferowanego menu (propozycji dań) podczas szkolenia.  Potwierdził 

tylko, że zapewni posiłki wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 
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l) Oferta  nr 21: PeDaGo, ul. Wielicka 44/45, 30-552 Kraków: 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu:  Zamawiajacy wymagał m. in.: 

Pierwszego dnia: 

- przerwy kawowe podczas szkolenia (gorąca kawa i herbata, woda gazowana                               
i niegazowana, soki owocowe, cukier, mleko, cytryna, 3 rodzaje ciasta), 
Brak w ofercie: soków, cukru, mleka, cytryny oraz 3 rodzajów ciasta (zaoferowane paluszki               

i ciasteczka); 

- obiad (zupa i drugie danie, deser, gorąca kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki 
owocowe), 
Brak w ofercie: kawy, herbaty, cukru, mleka, cytryny i wody; 

- kolację (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca kawa i 
herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe, owoce) o charakterze integracyjnym 
(zapewnienie sali i muzyki). 
Brak w ofercie: co najmniej trzech dań ciepłych, cukru, mleka, cytryny, owoców oraz 

potwierdzenia, że Wykonawca zapewni salę i muzykę.  

 

Drugiego dnia: 

- śniadanie (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca 
kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe), 
Wykonawca zaoferował śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, natomiast nie określił, co 

wchodzi  w skład śniadania 

- przerwy kawowe podczas szkolenia (gorąca kawa i herbata, woda gazowana                                
i niegazowana, soki owocowe, cukier, mleko, cytryna, 3 rodzaje ciasta), 
Brak w ofercie: soków, cukru, mleka, cytryny oraz 3 rodzajów ciasta (zaoferowane paluszki               

i ciasteczka); 

- obiad (zupa i drugie danie, deser, gorąca kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki 
owocowe). 
Brak w ofercie: kawy, herbaty, cukru, mleka, cytryny, wody, soków.  

Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

ł) Oferta nr 26: COMPETENCE - TRAINING & COACHING INSTITUTE Barbara Jaśkiewicz,                  

ul. Ociosowa 6/7, 59-101 Polkowice: 

 

W zakresie spełniania  wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu:   

Menu:  Zamawiający wymagał m. in.: 

- kolację (przekąski, potrawy mięsne i bezmięsne, co najmniej trzy dania ciepłe, gorąca 

kawa i herbata, cukier, mleko, cytryna, woda, soki owocowe, owoce) o charakterze 

integracyjnym (zapewnienie sali  i muzyki). 

Wykonawca nie potwierdził, że  zapewni salę i muzykę.  
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Oferta nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu w ww. zakresie.  

Oferta podlega odrzuceniu. 

 

3. Zatwierdza się wybór oferty nr 13: ILLUSTRO szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 

45-131 Opole, za cenę  11.894,10 zł. brutto (słownie brutto: jedenaście tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt cztery złote 10/100). 

 
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskała najwyższą 
ilość punktów – 100 pkt, w tym: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy kryterium cena (C): 
 

kryterium 
doświadczenie 

eksperta (D) 

LP = C + D 
 

13. ILLUSTRO szkolenia Doradztwo Grzegorz 

Rippel 

ul. Cygana 4 

45-131 Opole  

80 pkt 20 pkt  100 pkt 

 
4. Pozostali Wykonawcy otrzymali: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy kryterium cena (C): 
 

kryterium 
doświadczenie 

eksperta (D) 

LP = C + D 
 

5. Centrum Rozwoju Osobistego 

Magdalena Suppan 

ul. Mściwoja 10 m 12 

85-459 Bydgoszcz  

79,29 pkt 20 pkt 
 

99,29 pkt 

 

5. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy nr 13, z zastrzeżeniem art. 
183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  w sposób określony  w art. 27 
ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane  w inny sposób. 
 
 
 
 

 
 

Renata Czapczyńska 
Dyrektor POPPPiDM w Polkowicach 
       Polkowice, dnia 06.03.2015r. 

 


