
 

 
 

         Golub-Dobrzyń, dn. 09.02.2022r. 

IBI.272.2.2022 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 
Dot. Części I: Kurs spawania metodą MAG wraz z egzaminem 

 
1. Dot. postepowania na Usługi społeczne: Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych          
w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego                 
w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 2”. 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 
 
Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00034124/01 z dnia 25.01.2022 r. 
 
Na podst. art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wyniku niniejszego 
postępowania. 
 
2. Oferty złożone w postępowaniu oraz ich punktacja: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
(numer 
oferty) 

Nazwa firmy Część I: Kurs spawania metodą MAG wraz z egzaminem 

Wartość brutto Liczba punktów                
w kryterium 
„Cena” 

Kadra dydaktyczna  
Liczba punktów otrzymana  
w podkryteriach: 
 

Liczba 
punktów 
w kryterium 
„Kadra 
dydaktyczna”  

Łączna liczba 
punktów 

Podkryterium a) Podkryterium b) Podkryterium c) 

2 Welding & Training 

Sławomir 

Budziwojski, 

Tomasz Wilamowski 

Spółka Cywilna 

Wronie 16,  

87-200 Wąbrzeźno 

 
 
 

Oferta odrzucona 

4 Marek Starczewski 

Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego 

KURSAL 

Ul. Gimnazjalna 11 

89-100 Nakło nad 

Notecią 

132.840,00 60,00 16,00 
16,00 

16,00 
16,00 

8,00 
8,00 

40,00 100,00 

6 Zakład Doskonalenia 

Zawodowego,                       

ul. Żółkiewskiego 

37/41,  

87-100 Toruń 

169.200,00 47,11 16,00 
10,00 

16,00 
16,00 

8,00 
8,00 

38,50 85,61 



 

 
 

 
2. Na podst. art. 253 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty 
nr 2 firmy Welding & Training Sławomir Budziwojski, Tomasz Wilamowski Spółka Cywilna, 
Wronie 16, 87-200 Wąbrzeźno. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Wykonawca Welding & Training Sławomir Budziwojski, Tomasz Wilamowski Spółka Cywilna,                        

Wronie 16, 87-200 Wąbrzeźno złożył ofertę na przeprowadzenie kursów spawania metodą 

MAG wraz z egzaminem dla 72 uczniów w cenie 1990,00 zł brutto za całość zamówienia.               

W postępowaniu zostały złożone jeszcze dwie inne oferty, jedna na kwotę 132.840,00 zł 

brutto, a druga na kwotę 169.200,00 zł brutto. Średnia arytmetyczna cen wszystkich 

złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podst. art. 226 ust 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp 

wynosi 101.343,33 zł brutto. Wykonawca złożył ofertę nie możliwą do zrealizowania za 

zaoferowaną cenę. Zamawiający w formularzu ofertowym, na załączniku nr 1 do SWZ punkt 

II (formularz cenowy) żądał podania ceny za realizację całości zamówienia. Zamawiający                

w dniu 7 lutego 2022 r. działając na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.),  zwrócił się do Wykonawcy 

o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, 

tj. do 10.02.2022 r. do godz. 9:00, że doszło do pomyłki i zaoferowana cena dotyczy szkolenia 

dla jednej osoby, całkowita kwota wyniosłaby 143 280,00 zł. W związku z błędnie wpisaną 

kwotą oraz faktem, że Zamawiający żądał podania ceny za całość zamówienia, nie ma 

możliwości poprawienia wskazanej przez Wykonawcę kwoty jako omyłki rachunkowej z art. 

223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp ponieważ byłaby to zmiana istotna i niedopuszczalna, która 

prowadziłaby do nierównego traktowania wykonawców na podst. art. 187 ustawy Pzp. W 

myśl przepisów art. 223 ust. 1 ustawy Pzp: „…niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem 

ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.” Poprawienie przez 

Zamawiającego powyższego błędu jest niedopuszczalne w świetle przepisów ustawy Pzp, 

ponieważ tak dokonana korekta oferty stanowiłaby nieuprawnioną ingerencję w treść 

oświadczenia woli Odwołującego, wyrażoną w treści oferty, stanowiłaby nową ofertę.  

Uzasadnienie prawne: 
 
Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp ponieważ zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej                                 
w Części I zamówienia, jaką jest oferta Wykonawcy: Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego KURSAL, Ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią. 
 



 

 
 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym i jego oferta nie 
podlega odrzuceniu. W wyniku oceny oferta otrzymała 100 pkt, przy zastosowaniu kryterium 
„cena” - 60 pkt i „Kadra dydaktyczna” – 40 pkt. 
 
Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa z wybranym 
Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
niniejszego zawiadomienia. O terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje 
wybranego Wykonawcę. 
 
 
 

 

            ....................................... 
Kierownik Zamawiającego 
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