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Znak sprawy: Nr PK/5/2017     Rzeszów, 25 stycznia 2018 r.  

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Dot. Zapytania ofertowego Nr PK/5/2017 

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata z siedzibą w Rzeszowie informuje o 

wynikach postępowania na przeprowadzenie kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego 

w zawodzie kosmetyczka, wraz z dostarczeniem materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali 

szkoleniowych, ubrań roboczych oraz cateringu w trakcie części teoretycznej szkolenia dla 8 osób, 

mieszkańców województwa Podkarpackiego - uczestników projektu „Podkarpacki rzemieślnik - 

startuje!”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

upublicznionym: 

- na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

- na stronie internetowej http://www.rzemieslnik.ida-system.pl 

 

Część I 

Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.  

Dąbrówki 396A, 37-100 Łańcut 

Cena: 17 040,00 zł 

Data złożenia oferty: 09.01.2018 r. 

Uzasadnienie 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta odpowiada 

warunkom określonym w treści Zapytania ofertowego, zawiera wymagane dokumenty i 

oświadczenia. Oferta została oceniona na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów 

oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kwota 

zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Część II 

Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.  

Dąbrówki 396A, 37-100 Łańcut 

Cena: 2 400,00 zł 

Data złożenia oferty: 09.01.2018 r. 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta odpowiada 

warunkom określonym w treści Zapytania ofertowego, zawiera wymagane dokumenty i 

oświadczenia. Oferta została oceniona na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów 

oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Kwota 

zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

Część III 

Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.  

Dąbrówki 396A, 37-100 Łańcut 

Cena: 640,00 zł 

Data złożenia oferty: 09.01.2018 r. 

http://www.rzemieslnik.ida-system.pl/
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Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta odpowiada 

warunkom określonym w treści Zapytania ofertowego, zawiera wymagane dokumenty i 

oświadczenia. Oferta została oceniona na podstawie przyjętych w Zapytaniu ofertowym kryteriów 

oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o., przewyższa 

kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający 

podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. 

 

Część IV 

Zamówienie w tej części unieważnione 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający w Zapytaniu ofertowym nr PK/5/2017 w punkcie 4 Kryteria oceny ofert, wskazał dla 

części 4 Zapytania następujące kryteria: 

„- najniższa cena: waga – 80 % 

- liczba dni poprzedzających datę szkolenia z jaką zgłaszany będzie termin szkolenia: 

waga – 20%” 

W dalszej części Zapytania (Punkt 5 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny oferty) Zamawiający opisał sposób dokonywania oceny według przyjętych 

kryteriów,  informując, że w zakresie kryterium nr 2 (liczba dni poprzedzających datę szkolenia z 

jaka zgłaszany będzie termin szkolenia)– punkty zostaną ustalone wg następujących zasad: 

 

„Przez liczbę dni poprzedzających datę szkolenia i liczbę osób z jaką zgłaszany będzie 

termin szkolenia rozumie się liczbę dni stanowiących wyprzedzenie z jakim 

Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy planowany termin poszczególnych dni 

szkolenia i liczbę osób lub zmianę. 

Aby otrzymać punkty w ramach kryteriów oceny ofert Wykonawca wskazuje wymagany 

termin zgłoszenia wypełniając formularz ofertowy według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

Punkty przyznawane za kryterium liczba dni poprzedzających datę szkolenia i liczbę 

osób z jaką zgłaszany będzie termin szkolenia będą liczone wg następującego wzoru: 

powyżej 5 dni przed planowaną datą szkolenia – 0 punktów 

4 dni przed planowaną datą szkolenia – 5 punktów 

3 dni przed planowaną datą szkolenia – 10 punktów 

2 dni przed planowaną datą szkolenia – 15 punktów 

1 dzień przed planowaną datą szkolenia – 20 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium liczba dni 

poprzedzających datę szkolenia z jaką zgłaszany będzie termin szkolenia i liczba osób 

wynosi 20. 
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Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta w ramach 

danej części zamówienia uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. 

 

Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący 

wzór: 

K = (1) + (2)  

gdzie: 

(1) - Liczba punktów za kryterium: cena oferty, 

(2) - Liczba punktów za kryterium: liczba dni poprzedzających datę szkolenia z jaką 

zgłaszany będzie termin szkolenia i liczba osób 

 

Liczby punktów, o których mowa w pkt. (1), (2), powyżej, zostaną wpisane do protokołu 

postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.” 

 

Zamawiający na skutek błędu w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy, nie wskazał pozycji 

do kalkulacji kryterium nr 2, a zatem niemożliwa jest pełna ocena złożonych ofert w 

zakresie spełnienia obu kryteriów oceny tj:  

„- najniższa cena: waga – 80 % 

- liczba dni poprzedzających datę szkolenia z jaką zgłaszany będzie termin szkolenia: 

waga – 20%” 

Wobec powyższego w ocenie Zamawiającego zaistniałe naruszenia dotyczą na tyle istotnej 

kwestii, iż uzasadnione jest unieważnienie postępowania z powodu niemożliwej do 

usunięcia wady uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i w 

następstwie wyboru zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, bowiem w wyniku 

naruszeń, o których mowa wyżej mogło dojść do naruszenia zasad udzielania zamówienia, 

w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wyżej 

wskazane naruszenie mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Powyższe powoduje, że 

prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego celem jest dokonanie wyboru 

oferty wykonawcy, jeżeli zamawiający dokonałby wyboru oferty z błędem, który mógł 

mieć wpływ na wynik postępowania. 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie 

1/ Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. 

Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – Części III, IV Zamówienia 

2/ Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.  

Dąbrówki 396A, 37-100 Łańcut  – Części: I; II; III, IV; Zamówienia  

3/ Consulting Tomasz Krypel 

 Mogielnica 550, 36-040 Boguchwała – Części: I; II; III, IV; Zamówienia 


