
   
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  
 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ZAMAWIAJĄCY 
nazwa: Powiat Poznański,  

adres: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Tel./fax. (061)8410-500 / (061)8480-556 

  
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ilość, liczbę i rodzaj zamawianych usług: 

Zorganizowanie szkoleń i kursów, celem podniesienia kwalifikacji pracowników placówek oświatowych biorących 
udział w projekcie pt.: „Nowoczesna szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji 
szkół powiatu poznańskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: dla części 1 - 5, dla części 2 - 4, dla części 3 - 2, dla części 4 - 5 
 
3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH: dla części 1 – 3/0, dla części 2 – 2/0, dla części 3 – 
1/0, dla części 4 – 1/0 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), poniewaŜ nie wykazali spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wykluczeni 
zostali następujący wykonawcy: 

 1) Centrum Kształcenia i Rozwoju „Erudio” Marzena Szafrańska - w zakresie części I i II - Wykonawca załączył do 
oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  z którego w sposób jednoznaczny nie 
wynika, czy osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają min. 2 letnie  doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń/wykładów, poniewaŜ Wykonawca w kolumnie „okres prowadzeń szkoleń (od-do)” wpisał 2009-2011.                 
Z zapisu dokonanego przez Wykonawcę nie wynika, iŜ okres prowadzenia szkoleń zgodnych z przedmiotem 
zamówienia obejmował wymagane przez Zamawiającego pełne 2 lata, poniewaŜ nie wskazano konkretnych dat 
rozpoczęcia i zakończenia szkolenia tj.: dzień, miesiąc, rok.  
Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 1 pkt 3 SIWZ w celu wykazania spełniania warunku dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymagał 
by osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały wykształcenie min. wyŜsze magisterskie 
oraz dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia.  
Pismem z dnia 23.08.2011r., l.dz.: ZP.KW-00221/11, Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy  
wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Wykonawca w odpowiedzi na przedmiotowe pismo uzupełnił wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia w zakresie Części I i II. Wynika z niego, Ŝe zarówno w zakresie Części I jak i II osoby wskazane do 
realizacji zamówienia, nie posiadają wymaganego min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu 
wykładów/szkoleń z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia.   
2) Young Digital Planet S.A. – w zakresie części I – Wykonawca załączył do oferty wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego nie wynika, iŜ kaŜda z osób przewidzianych do realizacji 
zamówienia posiada min. 2 letnie  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/wykładów, z zakresu kaŜdej pozycji tj.: 
Nowoczesne metody kształcenia, Szkolenie nt. trudności w uczeniu się, Szkolenie nt. umiejętności pracy                    
w stresie.  
Pismem z dnia 23.08.2011r., l.dz.: ZP.KW-00221/11, Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy  
wezwał wykonawcę do uzupełnienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego do złoŜenia przedmiotowych dokumentów.  
3) Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego – w zakresie części I, II, III, IV – Wykonawca nie załączył do 
oferty w zakresie części I: oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia. W zakresie części II, III, IV Wykonawca 
nie załączył do oferty oświadczenia, iŜ osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane                 
w wykazie osób, posiadają uprawnienia/kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć. Pismem z dnia 23.08.2011r., l.dz.: 
ZP.KW-00221/11 Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 
w/w oświadczeń. Wykonawca w odpowiedzi na przedmiotowe pismo uzupełnił oświadczenia, które zostały 
podpisane przez osobę uprawnioną, jednak z datą 25.08.2011r., która nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert                 
tj. 08.07.2011r.   
4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Ogłoszenie  nr 176807 – 2011                                z dnia  28.06.2011 r. 

5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT: 
Dla części 1: najniŜsza:   14 400,00  zł brutto                                          najwyŜsza:    18 960,00  zł brutto    
Dla części 2: najniŜsza:   10 140,00  zł brutto                                          najwyŜsza:    18 525,00  zł brutto 
Dla części 3: najniŜsza:   15 120,00  zł brutto                                          najwyŜsza:    15 120,00  zł brutto 
Dla części 4: najniŜsza:     3 520,00 zł brutto                                           najwyŜsza:      8 320,00  zł brutto  
6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:  
Część 1 - Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES z siedzibą w Poznaniu, Os. Przyjaźni 15/167, 
61-688 Poznań; 
Część 2 - Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES z siedzibą w Poznaniu, Os. Przyjaźni 15/167, 
61-688 Poznań; 
Część 3 - Magdalena Boczar – Zaremba z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12 h/1, 60-166 Poznań; 
Część 4 - Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES z siedzibą w Poznaniu, Os. Przyjaźni 15/167, 
61-688 Poznań; 



7.CENA WYBRANEJ OFERTY:  
Część 1 –  14 400,00 zł brutto                                           
Część 2 –  10 140,00 zł brutto                                           
Część 3 –  15 120,00 zł brutto                                           
Część 4 –    3 520,00 zł brutto                                           

8. UZASADNIENIE WYBORU 
Wybrane oferty w zakresie części I-IV są najkorzystniejszymi ofertami złoŜonymi w zakresie wskazanych części 
przedmiotowego postępowania. Wykonawcy, których oferty zostały wybrane, spełnili wymogi formalno – prawne 
udziału w postępowaniu. 
9. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty 
w przedmiotowym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

 

10. ZAWARCIE UMOWY 

Umowy z wybranymi Wykonawcami w zakresie poszczególnych części zostaną podpisane w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 06.09.2011r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 
cytowanej ustawy. 

 
 
 

 

Liczba punktów w kryterium cena Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Część I Część II Część III Część IV 

1 

Centrum Kształcenia i Rozwoju „Erudio” 
Marzena Szafrańska  

 Al. Stanów Zjednoczonych 61/13, 
 04-028 Warszawa 

--- ---    

2 
 Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki  
oś. Młodych 5/17, 63-000 Środa Wlkp. 

75,95   42,31 

3 
COMBIDATA Poland Sp. z o.o. 

ul. Emilii Plater 12, 81-777 Sopot 
   59,65 

4 
Szkoła Języka Angielskiego Eureka  

ul. Kościerska 3c/13, 89-604 Chojnice 
   46,26 

5 
 Centrum Logopedii i Wspomagania 

Rozwoju DEMOSTENES 
oś. Przyjaźni 15/167, 61-688 Poznań  

100 100    100 

6 
Young Digital Planet S.A.  

ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk 
-- 54,74   

7 
Magdalena Boczar – Zaremba  

ul. Ząbkowicka 12 h/1, 60-166 Poznań  
  100  

8 
Poznańskie Centrum  Kształcenia 

Zawodowego 
ul. Dąbrowskiego 75/15, 60-523 Poznań 

--- --- --- --- 


