
 

 

 

 

 

 

Data i miejsce otwarcia ofert: 
Piotrków Tryb., 05.11.2020 r. 
godz.: 09:30 

SPZ.271.19.2020 
 
Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97 – 300 Piotrków Trybunalski 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

prowadzonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na: 

Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, uczestników projektu  
„Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Piotrkowie Trybunalskim” 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ww. ustawy zamawiający przekazuje informacje, o których mowa  

w art. 86 ust. 3 i 4: 

Część I - Szkolenie dla uczniów – druk 3D w technologii FDM, poziom podstawowy 

NR 
OFERTY 

CENA 
OFERTY  

w zł 
waga 60% 

Aspekty społeczne 
(zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnością) 
waga 5% 

Doświadczenie  
trenera  

w h 
waga 35% 

Wykonawca  

 

4 128 000,00    NIE 294  
EMT-Systems Sp. z o.o.                                 
ul. Bojkowska 35A                                     
44-100 Gliwice 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

128 000,00 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia:  

90 dni od podpisania umowy 

Część II - Kurs obsługi programu AUTOCAD – poziom podstawowy i rozszerzony 

NR 
OFERTY 

CENA 
OFERTY  

w zł 
waga 60% 

Aspekty społeczne 
(zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnością) 
waga 5% 

Doświadczenie  
trenera  

w h 
waga 35% 

Wykonawca  

 

1 15 345,00    NIE 1 290  
BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz                                                        
ul. Krakowska 5 lok. 201 
15-875 Białystok 

 

2 5 998,00    NIE 400  
Krzysztof Knapik Grupa4BIM                                                             
ul. Wspólna 52 
32-010 Łuczyce 

 

5 5 800,00    NIE 400  
CAD Planet Sp. z o.o.                                                     
ul.  Dowborczyków 25/bud. C, lok. 3                                                                            
90-019 Łódź 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

14 400,00 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia:  

90 dni od podpisania umowy 
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Część III - Kurs obsługi oprogramowania EDGE CAM 

NR 
OFERTY 

CENA 
OFERTY  

w zł 
waga 60% 

Aspekty społeczne 
(zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnością) 
waga 5% 

Doświadczenie  
trenera  

w h 
waga 35% 

Wykonawca  

 

3 3 990,00    NIE 400  

ZERO Technologia Produkcji 
Andrzej Leks                                                                 
ul. Sołtana 4/60                                                    
01-494 Warszawa 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

2 150,00 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia:  

90 dni od podpisania umowy 

Część IV - Szkolenie dla uczniów – spawanie metodą MMA 111 i MAG 135 

Nie wpłynęła żadna oferta. 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

250 000,00 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia:  

15 miesięcy od podpisania umowy 

 

Część I, II, III, IV: 

Warunki płatności:  

Termin zapłaty ustala się 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  

Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać w treści imiona i nazwiska osób wyznaczonych 

przez Zamawiającego do uczestniczenia w danym szkoleniu lub kursie. 

Płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 

payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).  

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji 

jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 24 ust. 11 ww. ustawy, wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej 

informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wraz ze złożeniem tego oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                          

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Przewodniczący 
Komisji przetargowej 


