
 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

OGŁOSZENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

Łapanów 32 , 

32-740 Łapanów, woj. małopolskie, 

tel. (14) 685-34-19, fax (14),685- 41-05 

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przeprowadzenie kursów i szkoleń  w ramach 

projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy". 

 

Zadanie nr: 3 

Wybrano ofertę: 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 

30-737 Kraków 

ul. Rzebika    6 

Cena oferty - 45 000.00 zł 

Zadanie nr: 4 

Wybrano ofertę: 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 

30-737 Kraków 

ul. Rzebika    6 

Cena oferty - 84 000.00 zł 

Zadanie nr: 5 

Wybrano ofertę: 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 

30-737 Kraków 

ul. Rzebika    6 

Cena oferty - 11 250.00 zł 

Zadanie nr: 14 

Wybrano ofertę: 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 

30-737 Kraków 

ul. Rzebika    6 

Cena oferty - 37 650.00 zł 

 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 

Uzasadnienie wyboru: 

Została wybrana oferta najkorzystniejsza 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 

Uzasadnienie wyboru: 

Została wybrana oferta najkorzystniejsza 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 

Uzasadnienie wyboru: 

Została wybrana oferta najkorzystniejsza 

OŚRODEK SZKOLENIA LABOR Sp. z o.o. 
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Uzasadnienie wyboru: 

Została wybrana oferta najkorzystniejsza 

 

Zadania unieważnione: 

Zadanie nr: 1 

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęła jedna 

oferta. Cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje unieważnione. 

Zadanie nr: 2 

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęły dwie 

oferty. Ceny złożonych ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje unieważnione. 

Zadanie nr: 6 

Uzasadnienie: W zakresie zadania częściowego nr 6 została złożona jedna oferta.  Wykonawca nie złożył 

w wyznaczonym terminie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub 

zawodowej . W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony, oferta odrzucona  a postępowanie 

w zakresie tej części unieważnione. 

Zadanie nr: 7 

Uzasadnienie: W zakresie zadania częściowego nr 7 została złożona jedna oferta. W związku z tym, że 

cena całkowita oferty  jest niższa o co najmniej 30%  od wartości zamówienia powiększonej o należny 

podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 

zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach oświadczył, że do wyliczenie ceny przyjął szkolenie w okresie 

jednego roku zamiast jak wymagał Zamawiający trzech. W związku z powyższym oferta wykonawcy 

został odrzucona a postępowanie w zakresie tej części unieważnione. 

Zadanie nr: 8 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 9 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 10 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 11 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 12 

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęła jedna 

oferta. Cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje unieważnione. 

Zadanie nr: 13 

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęła jedna 

oferta. Cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje unieważnione. 



 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Zadanie nr: 15 

Uzasadnienie: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako  adres wskazał 

"Łapanów 13" zamiast Łapanów 32. W pkt. 16.1 SIWZ określił, że oferty należy składać w siedzibie 

Zamawiającego pokój nr 101 sekretariat. 

W zakresie tego zadania częściowego wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty z czego jedna po terminie 

wyznaczonym do składania ofert. 

Wykonawca, w nawiązaniu do złożonej po terminie ofercie złożył wyjaśnienia, że powodem był mylnie 

podany adres w SIWZ.  

Mając na względzie  powyższe zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania częściowego 

nr15 pn: Kurs operatora drona (VLOS, BVLOS). 

 

Zamawiający w tym miejscu zwraca jednak uwagę, że w ww. postępowaniu oprócz SIWZ  na stronie 

zamawiającego zamieszczono szereg innych dokumentów ( ogłoszenie o zamówieniu, formularz oferty, 

projekt umowy) w których wskazano właściwy adres siedziby Zamawiającego. 

Zadanie nr: 16 

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęły dwie 

oferty. Ceny złożonych ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje unieważnione 

Zadanie nr: 17 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 18 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 19 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 20 

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta. 

Zadanie nr: 21 

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie tej części wpłynęły trzy oferty. 

Ceny złożonych ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

w tej części. W związku z powyższym postępowanie w tej części zostaje unieważnione 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Zadanie częściowe Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem 

3 - Kurs operatora koparki 

jednonaczyniowej 

OŚRODEK SZKOLENIA 

LABOR Sp. z o.o. 

ul. Rzebika 6 

30-737 Kraków 

1 - Cena - 60.00 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

40.00 

  100,00 

3 - Kurs operatora koparki 

jednonaczyniowej 

ZTSH TISBUD Jarosław 

Gargula 

ul. Jana Pawła II 35 

33-300 Nowy Sącz 

1 - Cena - 36.82 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

40.00 

  76,82 

4 - Kurs operator koparko - 

ładowarki 

OŚRODEK SZKOLENIA 

LABOR Sp. z o.o. 

ul. Rzebika 6 

30-737 Kraków 

1 - Cena - 60.00 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

40.00 

  100,00 

4 - Kurs operator koparko - 

ładowarki 

ZTSH TISBUD Jarosław 

Gargula 

ul. Jana Pawła II 35 

33-300 Nowy Sącz 

1 - Cena - 34.37 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

40.00 

  74,37 

5 - Kurs montaż rusztowań OŚRODEK SZKOLENIA 

LABOR Sp. z o.o. 

ul. Rzebika 6 

30-737 Kraków 

1 - Cena - 60.00 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

40.00 

  100,00 
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5 - Kurs montaż rusztowań ZTSH TISBUD Jarosław 

Gargula 

ul. Jana Pawła II 35 

33-300 Nowy Sącz 

1 - Cena - 33.61 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

10.00 

  43,61 

14 - Kurs operatora wózka 

widłowego 

OŚRODEK SZKOLENIA 

LABOR Sp. z o.o. 

ul. Rzebika 6 

30-737 Kraków 

1 - Cena - 60.00 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

40.00 

  100,00 

14 - Kurs operatora wózka 

widłowego 

ZTSH TISBUD Jarosław 

Gargula 

ul. Jana Pawła II 35 

33-300 Nowy Sącz 

1 - Cena - 24.65 

2 - Wiedza i doświadczenie osoby 

(instruktora)  prowadzącej kurs ( szkolenie) - 

20.00 

  44,65 

 

 

 


