
 

Oznaczenie sprawy: WRM.2710.85.20211 
 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza    
(komórka organizacyjna) 

Kalisz, dn. 16.08.2021r. 
 

Informacja o wyborze oferty 
 

1. Nazwa postępowania: 
zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć dodatkowych dla uczennic/uczniów Zespołu Szkół 
Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla 
profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej – 3 edycja” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0001/18), Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, 
Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO (zwanego dalej projektem) w podziale na 3 Części. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

2. Przedmiot postępowania: 
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sklasyfikowanej pod następującymi kodami CPV: 
80530000-8 usługi szkolenia zawodowego, 80310000-0 usługi edukacji młodzieży.  
Przedmiot postępowania obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych tj. Cz. 
1: Sieci komputerowe (20h), Cz. 2: Projektowanie graficzne (20h), Cz. 3: Bazy danych (20h) dla 
uczniów/uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.  
 

3. Wartość szacunkowa zamówienia: 
netto: 20.843,002 zł. 
 

4. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 
szkolenia: 9.000,00 zł brutto. 
 

5. Zamówienie udzielane na podstawie: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 7 Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych. 
 

6. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.kalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia”/ „Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł 
netto” w dniu 02.07.2021r. 
 

7. Termin składania ofert, otwarcia ofert 
Termin składania ofert upłynął w dniu 19.07.2021r. o godz. 10:00 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.07.2021r. o godz. 12:30. 
 

8. Wykonawcy uczestniczący w czynności otwarcia ofert3:  
Michał Biały – Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia w Kaliszu. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Wpisać oznaczenie sprawy zgodne z obowiązującym JRWA (Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt). 

2 Wartość szacunkowa musi być zgodna z Załącznikami nr 1 i 2 do Regulaminu. 

3 Należy wymienić wszystkich wykonawców z nazwy i adresu. 



 

9. Porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Data  
i godzina złożenia 

oferty 

Nazwa (firma) 
i siedziba wykonawcy 

Cena brutto 
złożonej 

oferty 
 
 

Część 1: Sieci komputerowe 

1. 12.07.2021r. godz. 
14:40 

STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, 05-500 
Piaseczno  

3400,00 zł 

2. 14.07.2021 godz. 
10:21 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, 60-171 
Poznań, Centrum Kształcenia w Kaliszu, 62-800 
Kalisz 

2600,00 zł 

Część 2: Projektowanie graficzne 

1. 12.07.2021r. godz. 
14:40 

STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, 05-500 
Piaseczno  

3400,00 zł 

2. 14.07.2021 godz. 
10:21 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, 60-171 
Poznań, Centrum Kształcenia w Kaliszu, 62-800 
Kalisz 

2600,00 zł 

Część 3: Bazy danych 

1. 12.07.2021r. godz. 
14:40 

STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, 05-500 
Piaseczno  

3400,00 zł 

2. 14.07.2021 godz. 
10:21 

Zakład Doskonalenia Zawodowego, 60-171 
Poznań, Centrum Kształcenia w Kaliszu, 62-800 
Kalisz 

2600,00 zł 

 
10. Informacje o ofertach odrzuconych lub wykluczeniu wykonawcy: 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (Wykonawcami mogą być 
osoby fizyczne lub osoby prawne, w przypadku udziału w postępowaniu osób prawnych należy 
wskazać imiennie pracownika, który zostanie zaangażowany do realizacji zadania i spełnia 
warunki ujęte w zapytaniu ofertowym), którzy: 
a) zapewnią współpracę z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły (jako 
otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć m.in. pracodawców, organizacje 
pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły 
wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, a także podmioty wymienione w art. 
3 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Współpraca otoczenia społeczno-
gospodarczego szkoły (np. pracodawców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) w  realizacji 
zajęć, dotyczyć będzie kwestii merytorycznych związanych z  przeprowadzeniem zajęć i może 
zostać zrealizowana wyłącznie poprzez współudział w  opracowaniu merytorycznym materiałów 
szkoleniowych/programu zajęć lub współudział w prowadzeniu całości/części zajęć lub 
współudział w sprawdzeniu wiedzy uczestników/uczestniczek zajęć. Współpraca otoczenia 
społeczno-gospodarczego szkoły pozwoli na lepsze dostosowanie kwalifikacji uczestników 
projektu do realiów panujących na rynku pracy. Zakres Współpracy Wnioskodawca opisuje w 
formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 
b) skierują do realizacji zamówienia osobę/y posiadającą/e doświadczenie niezbędne do 
wykonania zamówienia. Wykwalifikowaną kadrę, tj. wykładowców/trenerów/instruktorów 
dysponujących doświadczeniem rozumianym jako przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia / 
zajęć (w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert), których zakres obejmował 
tematykę przedmiotu zamówienia w ramach danej Części. Niniejsze Wykonawca potwierdza 
podpisując: „Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia” stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, a także załączając stosowne 
dokumenty potwierdzające doświadczenie- tj. wykaz usług szkoleniowych/zajęć wykonanych 
przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia. 
 



 

Dnia 20.07.2021r.Zamawiający zwrócił się z prośbą o uzupełnienie i złożenie wyjaśnień do oferty 
Wykonawcy tj. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, 05-500 Piaseczno, w zakresie wskazania 
podmiotu otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły we współpracy z którym realizowane będą 
zajęcia oraz uzupełnienia dokumentów potwierdzającym posiadania wymaganego 
doświadczenia. W odpowiedzi na skierowane pismo, Wykonawca nie złożył uzupełnienia do 
oferty. W związku z powyższym oferta została odrzucona z powodu niespełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 
 
11. Wybór Wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 
 
Osoby dokonujące wyboru wykonawcy: 

L.p. Imię i nazwisko, stanowisko 

1. Monika Otrębska – Juszczak – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta 

2. Natalia Kościelak – Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta 

 
jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrała: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 60-
171 Poznań, Centrum Kształcenia w Kaliszu, 62-800 Kalisz. 
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, 60-171 Poznań, 
Centrum Kształcenia w Kalisz, 62-800 Kalisz jest jedyną ofertą, która spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, mieści się w budżecie projektu.  
 
 
 
Stanisław Krakowski 
/…/ 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 


