
 

 
 

         Golub-Dobrzyń, dn. 09.02.2022r. 

IBI.272.3.2022 

Wszyscy wykonawcy 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty  
i wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
1. Dotyczy postępowania na usługi społeczne: „Usługa przeprowadzenia kursu nauki jazdy wraz                
z egzaminem – kategoria B”. 
 
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. 
Na podst. art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu  wybrano 
ofertę firmy Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA” Małgorzata Ośka, ul. Wodna 13, 87-400 Golub-
Dobrzyń. 
 
2. Wykaz złożonych ofert i ich ocena w kryteriach oceny ofert w postępowaniu: 

 
Lp. 
numer 
oferty 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy 

Punkty za kryterium 
„Cena” 

Punkty za kryterium: 
„Doświadczenie 
instruktorów 
wyznaczonych do 
realizacji zamówienia” 

Punkty za kryterium: 
„Doświadczenie 
wykładowcy 
wyznaczonego do 
realizacji zamówienia” 

Łączna liczba 
punktów 

1. OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW ELKA 
KRZYSZTOF OSMAŃSKI 
UL. DZIAŁKOWA 2  
87-410 KOWALEWO 
POMORSKIE 

53,47 pkt 20 pkt 20 pkt 93,47 

2. Nauka Jazdy KADET 
Krzysztof RUTKOWSKI 
Sokołowo,ul. Chabrowa 44 
87-400 Golub-Dobrzyń 

Oferta odrzucona 

3. Szkoła Jazdy JaZDAM 
Nikodem Dolata PPHU 
NW-BD EFEKT 
Plac Wolności 13  
87-410 Kowalewo 
Pomorskie 

40,39 pkt 20 pkt 20 pkt 80,39 

4. Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „Paradziński” 
Zdzisław Paradziński, 
ul. Mostowa 1a  
87-400 Golub-Dobrzyń 

54,53 pkt 20 pkt 20 pkt 94,53 

5. Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „OŚKA” 
Małgorzata Ośka 

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 



 

 
 

ul. Wodna 13 87-400 
Golub-Dobrzyń 

 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej                                 
w zamówieniu, jaką jest oferta Wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA” Małgorzata 
Ośka, ul. Wodna 13, 87-400 Golub-Dobrzyń. 
 
3. Na podst. art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu 
odrzucił ofertę Wykonawcy: Nauka Jazdy KADET Krzysztof RUTKOWSKI, Sokołowo, ul. Chabrowa 44, 
87-400 Golub-Dobrzyń. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca złożył błędne oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - załącznik 

nr 2 do SWZ. Wykonawca złożył oświadczenie w imieniu podmiotu, na zasoby którego się powołuje w 

celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zaznaczenie punktu c) w tym 

oświadczeniu, a wskazał własną firmę. Wykonawca popełnił więc błąd w oświadczeniu, który należało 

poprawić.  

Zamawiający w dniu 7 lutego 2022 r. działając na podst. art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał 

Wykonawcę do złożenia poprawionego oświadczenia (załącznik nr 2 do SWZ) dotyczącego przesłanek 

wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu                                               

w nieprzekraczalnym terminie do 09.02.2022 r. do godziny 9:00 poprzez platformę Opennexus. Do 

wyznaczonego terminu Wykonawca nie złożył poprawionego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - załącznik 

nr 2 do SWZ. 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Nauka Jazdy KADET Krzysztof RUTKOWSKI, Sokołowo,                

ul. Chabrowa 44, 87-400 Golub-Dobrzyń na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający 

odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

 
4. Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa z wybranym Wykonawcą 

może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego 

zawiadomienia. 

 
            ....................................... 

Kierownik Zamawiającego 
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