
 
 

Zawiadomienie  
o rozstrzygnięciu postępowania odpowiednio dla części od 1 do 7 

 
 
        Kraków dnia 08.03.2021r.   
 
 
Dotyczy: Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym at. 275 pkt. 1 na usługi społeczne bez 
możliwości negocjacji, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 2019 z późn. zm); którego 
przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia według 7 grup tematycznych; Sprawa znak: 
ZP.240.21 -02 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
1. W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie 
informujemy, iż Zamawiający wybrał na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu ofertę 
Wykonawcy: 
 
W części 2 
Ewa Kańczuk,  Myśliwska 74/4, 30-718 Kraków  
Wartość brutto oferty – 8 400 PLN 
 
Uzasadnienie: 
 
Oferta wykonawcy Ewa Kańczuk,  spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, nie podlega 
odrzuceniu , została złożona jako jedyna oferta dla części nr 2 w ocenie punktowej przy określonym kryterium 
oceny ofert cena 100% oferta otrzymała 100,00 pkt. 
 
W części  3 
Mateusz Mleczko, UL. STĘPICE 4, 30-398 Kraków 
Wartość brutto oferty – 8 250 PLN 
 
Uzasadnienie: 
Oferta wykonawcy Mateusz Mleczko,  spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, nie 
podlega odrzuceniu , została złożona jako jedyna oferta dla części nr 3, w ocenie punktowej przy określonym 
kryterium oceny ofert cena 100% oferta otrzymała 100,00 pkt. 
 

W części 5 
Wiktor Obrok NSF OFFMASTER, Ul. Piekarska 2/36 31-067 Kraków  
Wartość brutto oferty – 8 100 PLN 
 
Uzasadnienie: 
Oferta wykonawcy Wiktor Obrok NSF OFFMASTER,  spełnia wszystkie wymagania stawiane przez 
Zamawiającego, nie podlega odrzuceniu, została złożona jako jedyna oferta dla części nr 5,  w ocenie punktowej 
przy określonym kryterium oceny ofert cena 100% oferta otrzymała 100,00 pkt. 
 
W części 7 
Rafał Marchewka, Grochowska 13/8 31-516 Kraków  
Wartość brutto oferty – 8 400 PLN 
 
Uzasadnienie: 
Oferta wykonawcy Rafał Marchewka,  spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, nie 
podlega odrzuceniu, została złożona jako jedyna oferta dla części nr 7,  w ocenie punktowej oferta otrzymała 
łącznie 100,00 pkt. 
Powyższa oferta uzyskała w sześciu   określonych w Ogłoszeniu  kryteriach oceny ofert następującą punktację: 



 

 
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1, W CZĘŚCI 4  I W CZĘŚCI NR 6 
Zamawiający unieważnia postępowanie ZP.240.21 – 02 w części nr 1 , w części nr 4 i  w części nr 6 na podstawie 
art. na podstawie art. 255 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wszystkie złożone oferty podlegały 
odrzuceniu.   

UZASADNIENIE DLA  CZĘŚCI 1 i 6 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w części 1 oferta wykonawcy Centrum Szkoleń 
Informatycznych VEDIUS Waldemar Węglarz, ul. Marszałka Piłsudskiego 4c/12 34-700 Rabka Zdrój oraz oferta 
złożona w części nr 6 przez Wykonawcę Piotr Cymanow, 30-654 Kraków, ul. Wspólna 48 zostały odrzucone na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6) - nie zostały sporządzone lub przekazane w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez zamawiającego;   
Uzasadnienie: 
Zamawiający wskazuje, iż oferty ww.  wykonawców  zostały przekazane  za pośrednictwem udostępnionej przez 
Zamawiającego platformie, jednak nie zostały podpisane przez Wykonawców w sposób określony w SWZ 
rozdział 11) pkt. 13 „Oferta musi być złożona na udostępnionej przez Zamawiającego platformie z zachowaniem 
postaci elektronicznej i podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub 
podpisu osobistego przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z zapisami pkt 10) SWZ”. 
Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, odrzucenie oferty złożonej przez  
Wykonawcę  Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS Waldemar Węglarz, ul. Marszałka Piłsudskiego 4c/12 
34-700 Rabka Zdrój w części nr 1 oraz przez Wykonawcę Piotr Cymanow, 30-654 Kraków, ul. Wspólna 48 w 
części nr 6 zamówienia, jest obligatoryjne i w pełni uzasadnione. 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert w części 2 zamówienia:  
Zamawiający odstąpił od oceny i porównania ofert z uwagi na konieczność unieważnienie postępowania w 
oparciu o wyżej powołaną podstawę prawną i faktyczną. 

 
UZASADNIENIE DLA  CZĘŚCI 4 

 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w części 4 oferta  Wykonawcy Żaneta Wełna,  
Proszówki 279, 32-700 Bochnia została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) -  jej treść jest niezgodna 
z warunkami zamówienia. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przy ocenie oferty wykonawcy Żaneta Wełna,  Proszówki 279, 32-700 Bochnia, która została 
złożona jako jedyna dla części 4, zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 05.03. 2021r. o wyjaśnienie i 

uzupełnienie oferty o informacje potwierdzające wymagane w SWZ doświadczenie  - co najmniej 3 letnie 
doświadczenie zawodowe zw. z wykorzystaniem narzędzi PR w obszarze mediów. 
Wykonawca w dniu 06.03.2021r. przesłał w postaci elektronicznej wyjaśnienie, które nie potwierdziło 
wymaganego doświadczenia zawodowego j.w., zatem Wykonawca nie spełnił wymagania 
określonego w SWZ. Tym samym odrzucenie oferty wykonawcy Żaneta Wełna w części nr 4  jest w 
pełni uzasadnione i obligatoryjne.  
 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 
Przyznane punkty dla 

oferty wykonawcy 

A Cena (brutto) 80 % 
 

80 pkt. 

B 
Za posiadanie certyfikatu Google Analytics 
Individual Qualification –  

10% 
 
 

10 pkt 

C Za posiadanie certyfikatu Data Analyst with R 10% 
 

10 pkt.  

  RAZEM  
 

100 pkt.  



 
Zgodnie z przepisami ustawy PZP, od powyższej decyzji i rozstrzygnięcia w części 1, 4 i 6  zamówienia 
przysługuje prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, w terminie 5 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

 
Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem o zamówienie publiczne i złożenie oferty.  
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: 
https://platformazakupowa.pl/pn/upjp2, 
 
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający 
przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 Ewa Kańczuk, Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS Waldemar Węglarz, Mateusz Mleczko, Żaneta 
Wełna, Wiktor Obrok NSF OFFMASTER, Piotr Cymanow, Rafał Marchewka 
1 x Platforma,  strona internetowa Zamawiającego (BIP) 
1 X a/a  
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