
 

Oznaczenie sprawy: WRM.2710.178.20211 
 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza    
(komórka organizacyjna) 

Kalisz, dn. 19.11.2021r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

1. Nazwa postępowania: 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego CISCO z tematyki związanej 

z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej z Zespołu Szkół Techniczno-

Elektronicznych w Kaliszu biorącej udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla 

profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), 

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). 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. 

Przedmiot zamówienia obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie / zapewnienie 

miejsc w organizowanym autoryzowanym szkoleniu: CISCO CCNAv7 (przygotowanie do 

egzaminu 200-301): wymiar godzinowy szkolenia min. 135 h (ok. 15 dni szkoleniowych, 9 

h szkolenia/dzień): 

1. Cykl I: Introduction to Networks - Wprowadzenie do sieci komputerowych; 

2. Cykl II: Switching, Routing, and Wireless Essentials - Podstawy przełączania, routingu 

i sieci bezprzewodowych; 

3. Cykl III: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) -  Sieci 

korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja; 

Egzamin 200-301 (poza godzinami szkolenia). 

3. Wartość szacunkowa zamówienia: 

netto: 55.564,00 zł 2 

                                                 
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. 



 

4. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: brutto: 

53.328,73 3 zł 

5. Zamówienie udzielane na podstawie: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i § 8 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych. 

6. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:  

www.bip.kalisz.pl - zakładka „Ogłoszenia”/ „Zapytania ofertowe - zamówienia 

nieprzekraczające 130.000 złotych netto” w dniu 22.10.2021r. oraz w Bazie 

Konkurencyjności. 

7. Termin składania ofert, otwarcia ofert 

Termin składania ofert upłynął w dniu 02.11.2021r. o godz. 10:00 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.11.2021r. o godz. 11:00. 

8. Wykonawcy uczestniczący w czynności otwarcia ofert:  

W czynności otwarcia ofert nie uczestniczyli Wykonawcy. 

9. Porównanie złożonych ofert: 

Nr  
oferty 

Data  
i godzina  

złożenia oferty 

Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy 

Cena brutto 
złożonej oferty 

 
 

1. 31.10.2021r. 
godz. 18:01 

Mikrotik Warsaw Training Center Piotr 
Wasyk Michał Filipek Spółka Cywilna 
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa 

56. 328,00 zł 

2. 02.11.2021r. 
godz. 09:52 

ALTKOM AKADEMIA SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa 

27.000,00zł 

3. 02.11.2021r. 
godz. 09:59 

"Fundacja ALTERnacja  
ul. Kombatantów 4/40, 85-828 Bydgoszcz 

92.000,00 zł 

 

10. Informacja 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: skierują do realizacji 

                                                 
3 Kwota brutto zapewniona w budżecie na realizację zamówienia. 

http://www.bip.kalisz.pl/


 

zamówienia osobę/y posiadającą/e uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji 

zamówienia osobę/y, która/e jest/są certyfikowanym/i /instruktorem/ami CISCO, 

posiadającym/mi stosowne certyfikaty do prowadzenia szkoleń CISCO oraz 

przeprowadził/ła//ili co najmniej 1 autoryzowane szkolenie/zajęcia/kurs (w ciągu ostatnich 

trzech lat przed terminem składania ofert), których zakres obejmował tematykę przedmiotu 

zamówienia, co wykaże w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego „Oświadczenie 

dotyczące doświadczenia i uprawnień osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” oraz 

załączając stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie i uprawnienia do 

prowadzenia autoryzowanych szkoleń CISCO. Za właściwe dokumenty potwierdzające 

doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna referencje 

wskazujące w swej treści imię i nazwisko trenera/instruktora, który przeprowadził 

szkolenie, będące przedmiotem referencji i jest jednocześnie osobą wskazaną do 

realizacji niniejszego zamówienia, a w przypadku gdy z referencji nie wynika kto prowadził 

usługę - referencje wystawione na rzecz Wykonawcy wraz ze sporządzonym przez 

Wykonawcę wykazem szkoleń przeprowadzonych przez wskazaną do realizacji osobę na 

rzecz Wykonawcy będących jednocześnie przedmiotem referencji, o których mowa 

powyżej. Wykaz należy sporządzić w formie tabeli lub oświadczenia podając dane tj. imię i 

nazwisko trenera/instruktora, nazwa przeprowadzonego szkolenia, termin i odbiorcę 

usługi. 

Dnia 15.11.2021r.Zamawiający zwrócił się z prośbą o uzupełnienie i złożenie wyjaśnień do 

oferty złożonej przez: Mikrotik Warsaw Training Center Piotr Wasyk Michał Filipek Spółka 

Cywilna, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa - wyjaśnienia w jaki sposób Wykonawca 

zapewni certyfikację szkolenia (przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia CISCO 

CCNAv7, dopuszczenie do egzaminu 200-301), wskazania podstawy/dokumentów, które 

potwierdzają, iż szkolenie zorganizowane zostanie w Autoryzowanym Centrum 

Szkoleniowym CISCO, uprawnionym przez CISCO do prowadzenia szkoleń oraz 

uzupełnienia dokumentów potwierdzających doświadczenie osoby wskazanej do realizacji 

zamówienia ponadto tłumaczenie oraz potwierdzenie za zgodność z oryginałem 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W dniu 

18.11.2021r. Wykonawca. przesłał wyjaśnienia, natomiast nie złożył wymaganych 

dokumentów, tj. referencji potwierdzające doświadczenie osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia. W treści wyjaśnień Wykonawca wskazał, iż nie jest w stanie uzupełnić oferty 

o referencje potwierdzające doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 



 

oraz przedstawić akredytacji CISCO. W związku z powyższym oferta złożona przez 

Mikrotik Warsaw Training Center Piotr Wasyk Michał Filipek Spółka Cywilna została 

odrzucona. 

 

Oferta złożona przez ALTKOM AKADEMIA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Chłodna 51 00-867 

Warszawa, została odrzucona z uwagi na złożenie oferty niezgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia, tj. wpisanie proponowanej liczby godzin szkolenia niższej, aniżeli minimalna 

liczba godzin, którą Wykonawca winien zapewnić, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w Rozdz. 3 pkt 4) zapytania ofertowego nr 

WRM.2710.178.2021 oraz pkt. 1 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1  do ww. 

zapytania. 

 

11. Uzasadnienie unieważnienia postępowania: 

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ważnych ofert 

niepodlegających odrzuceniu, mieszczących się w kwocie, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

 

 

Dagmara Pokorska 

 /…/ 
p. o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta 


