
 

 
 

         Golub-Dobrzyń, dn. 11.02.2022r. 

IBI.272.2.2022 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Dot. Części VI: Kurs kierowcy wózków jezdniowych 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: 
Oferta nr 1 - odrzucona 
Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała, Ul. Zakopiańska 9/312, 30-418 Kraków 
 
Oferta nr 4  
Marek Starczewski Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, Ul. Gimnazjalna 11, 89-100 
Nakło nad Notecią 
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”: 37,42 pkt. 
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „Kadra dydaktyczna”: 40,00 pkt. 
Łączna liczba punktów: 77,42 pkt. 
 
Oferta nr 5  
EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz 
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”: 60,00 pkt. 
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „Kadra dydaktyczna”: 38,50 pkt. 
Łączna liczba punktów: 98,50 pkt. 
 
Oferta nr 6  
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń 
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”: 34,29 pkt. 
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „Kadra dydaktyczna”: 40,00 pkt. 
Łączna liczba punktów: 74,29 pkt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
(numer 
oferty) 

Nazwa firmy Część VI: Kurs kierowcy wózków jezdniowych 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) 

1 Centrum Szkoleniowe 

OMEGA Łukasz 

Dybała 

Ul. Zakopiańska 9/312 

30-418 Kraków 

 
Oferta odrzucona 

4 Marek Starczewski 

Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego 

KURSAL 

Ul. Gimnazjalna 11 

89-100 Nakło nad 

Notecią 

57.730,00 37,42 16,00 16,00 8,00 40,00 77,42 

5 EDUKATOR Kursy i 

szkolenia 

ul. Łyskowskiego 71  

86-300 Grudziądz 

36.000,00 60,00 16,00 
16,00 
10,00 
16,00 

16,00 
16,00 
16,00 
16,00 

8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

38,50 98,50 

6 Zakład Doskonalenia 

Zawodowego,                       

ul. Żółkiewskiego 

37/41,  

87-100 Toruń 

63.000,00 34,29 16,00 
16,00 

16,00 
16,00 

8,00 
8,00 

40,00 74,29 



 

 
 

 
Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej                                 
w Części VI zamówienia, jaką jest oferta Wykonawcy: EDUKATOR Kursy i szkolenia,                         
ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz. 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym i jego oferta nie 
podlega odrzuceniu. W wyniku oceny oferta otrzymała 98,50 pkt, przy zastosowaniu 
kryterium „cena” - 60 pkt i „Kadra dydaktyczna” – 38,50 pkt. 
 
3. Na podst. art. 253 ust. 1 pkt 2 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 1 firmy Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała, Ul. Zakopiańska 9/312, 30-418 
Kraków. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
Zgodnie z wymogami przewidzianymi w SWZ dla Części VI pkt 10 Opisu przedmiotu 
zamówienia w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (strona 10): „…Każdy z uczestników 
kursu otrzyma zaświadczenie / certyfikat potwierdzające ukończenie kursu na drukach 
MEN”. Usługa szkoleniowa będąca przedmiotem zamówienia stanowi kurs umożliwiający 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych z art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 
 
Na podstawie art. 117 ust. 2b. ustawy Prawo oświatowe: Kursy kompetencji ogólnych oraz 
kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne 
placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.  
 
Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego mogą 
być zakładane przez osoby prawne i osoby fizyczne. W tym celu, konieczne jest 
uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Placówka 
kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego mogą uzyskać akredytację na 
kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a 
pkt 1-4 ustawy Prawo oświatowe (tj. kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności 
zawodowych, kurs kompetencji ogólnych oraz turnus dokształcania teoretycznego 
młodocianych pracowników). Natomiast w przypadku innych kursów umożliwiający 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jeżeli kształcenie 
w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych 
przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i 
zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie 
pozaszkolnej. Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, akredytację przyznaje 
kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego, w 
drodze decyzji administracyjnej, na okres 5 lat. Jest ona przyznawana po 3 latach 
prowadzenia kształcenia w formie lub formach pozaszkolnych i spełnieniu pozostałych 
wymogów z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. 
 



 

 
 

A zatem, aby móc wydawać zaświadczenia/certyfikaty na drukach MEN, Wykonawca 
powinien posiadać wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako publiczna lub 
niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego lub jako Centrum Kształcenia Zawodowego 
lub posiadać akredytację, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe. 
W dniu 8 lutego 2022 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej 
oferty. Wykonawca do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 9:00 nie 
złożył wyjaśnień i nie potwierdził, że dla części VI zamówienia wystawi 
zaświadczenie/certyfikat potwierdzające ukończenie kursu na drukach MEN zgodnie 
wymaganiami SWZ. 
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej              
(tj. z dnia 1 marca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 584) wszystkie szkoły i placówki oświatowe 
wchodzące w skład systemu oświaty podlegają obowiązkowemu ujawnieniu                                    
w ogólnodostępnym Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod adresem: 
https://rspo.gov.pl  
 
Brak wpisu jednostki w tym rejestrze  prowadzi do oczywistego wniosku, że Wykonawca nie 
jest ani placówką kształcenia ustawicznego ani centrum kształcenia zawodowego.                          
W odniesieniu do przedstawionego w ofercie wpisu do CEiDG firma rozpoczęła działalność             
w dniu 2019-02-05 więc do terminu składania ofert nie mogła otrzymać akredytacji, o której 
mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe (jest ona przyznawana po 3 latach prowadzenia 
kształcenia w formie lub formach pozaszkolnych i spełnieniu pozostałych wymogów z art. 
118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). 
  
Wykonawca składając ofertę dla części VI wprowadził więc zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, która stanowi 
przesłankę wykluczenia wykonawcy przewidzianą w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
Uzasadnienie prawne: 
 
Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 
2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Działając na podst. 
art. 226 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez 
Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania. 
 
4. 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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