
 

Oznaczenie sprawy: WRM.2710.126.20211 
 

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza    
(komórka organizacyjna) 

Kalisz, dn. 18.11.2021r. 
 

Informacja o wyborze oferty  
1. Nazwa postępowania: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących z tematyki związanej z nauczanym 
zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczennic/uczniów Zespołu Szkół 
Gastronomiczno – Hotelarskich w Kaliszu, w podziale na 5 Części, w ramach projektu pn. „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) 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 
zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących/ dodatkowych 
zajęć specjalistycznych tj. Cz. 1: Kurs managera gastronomii, Cz. 2: Współczesne potrawy i 
desery polskie z wykorzystaniem biologii molekularnej, Cz. 3: Kulinarne inspiracje i trendy w 
dekorowaniu wyrobów cukierniczych, Cz. 4: Kuchnia azjatycka z elementami sushi, Cz. 5: 
Wołowina i jagnięcina. 
 
3. Wartość szacunkowa zamówienia: 
netto: 116.136,00 zł, w tym na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem: 
60 276,00 zł 
 
4. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 
brutto: 61.364,00 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”/ „Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł 
netto” w dniu 14.10.2021r. oraz w Bazie Konkurencyjności.  
 

7. Termin składania ofert, otwarcia ofert 
Termin składania ofert upłynął w dniu 26.10.2021r. o godz. 10:00 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.10.2021r. o godz. 12:30. 
 

8. Wykonawcy uczestniczący w czynności otwarcia ofert2:  
W otwarciu ofert nie uczestniczył żaden Wykonawca.  
 
 
 
 

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

2 Należy wymienić wszystkich wykonawców z nazwy i adresu. 



 

9. Porównanie złożonych ofert:  

Nr 
oferty 

Data  
i godzina 
złożenia 

oferty 

Nazwa (firma) 
i adres wykonawcy 

Cena brutto 
złożonej oferty 

 

Część 1: Kurs managera gastronomii 

1. 24.10.2021r. 
godz. 10:50 

„ABSYNT” Mariusz Grzesik, Strażów 145, 36-
073 Strażów 

11.760,00zł 

2. 24.10.2021r. 
godz. 19:15 

RestArtAcademy Akademia Sztuki 
Restauracyjnej Marcin Włodarczyk, Zelków, ul. 
T. Kościuszki 11, 32-082 Bolechowice 

7.000,00zł 

3. 25.10.2021r. 
godz. 14:59 

"Info - Biz" Profesjonalna Edukacja Mariola 
Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 
Grudziądz 

6.800,00 zł 

Część 2: Współczesne potrawy i desery polskie z wykorzystaniem biologii 
molekularnej  

1. 24.10.2021r. 
godz. 10:50 

„ABSYNT” Mariusz Grzesik, Strażów 145, 36-
073 Strażów 

3.496,00 zł 

2. 26.10.2021r. 
godz. 9:53 

GastroArt Studio Kulinarne Rybacka Renata, ul. 
Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew 

2,760,00 zł 

Część 3: Kulinarne inspiracje i trendy w dekorowaniu wyrobów cukierniczych 

1. 24.10.2021r. 
godz. 10:50 

ABSYNT” Mariusz Grzesik, Strażów 145, 36-073 
Strażów 

9.760,00 zł 

2. 25.10.2021r. 
godz. 14:59 

„Info – Biz” Profesjonalna Edukacja Mariola 
Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 
Grudziądz 

11.240,00 zł 

3. 25.10.2021r. 
godz. 20:49 

Event Partners Sp. z o. o., Aleja Wojska 
Polskiego 14/10 62-800 Kalisz 

12.540,00 zł 

4. 26.10.2021r. 
godz. 9:53 

GastroArt Studio Kulinarne Rybacka Renata, ul. 
Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew 

11.900,00 zł 

Część 4: Kuchnia azjatycka z elementami sushi 

1. 24.10.2021r. 
godz. 10:50 

ABSYNT” Mariusz Grzesik, Strażów 145, 36-073 
Strażów 

13.320,00 zł 

2. 25.10.2021r. 
godz. 14:59 

„Info – Biz” Profesjonalna Edukacja Mariola 
Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 
Grudziądz 

17.160,00 zł 

3.  25.10.2021r., 
godz. 20:52 

Ewelina Brodnicka, Kalisz 18.810.00 zł 

4. 26.10.2021r. 
godz. 9:53 

GastroArt Studio Kulinarne Rybacka Renata, ul. 
Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew 

11.550,00 zł 

Część 5: Wołowina i jagnięcina 

1.  24.10.2021r. 
godz. 10:50 

ABSYNT” Mariusz Grzesik, Strażów 145, 36-073 
Strażów 

17.640,00 zł 

2.  26.10.2021r. 
godz. 9:53 

GastroArt Studio Kulinarne Rybacka Renata, ul. 
Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew 

12.360,00 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: 
- 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 szkolenia/zajęć, dotyczyć 
będzie kwestii merytorycznych związanych z  przeprowadzeniem szkolenia/zajęć i może zostać 
zrealizowana wyłącznie poprzez współudział w  opracowaniu merytorycznym materiałów 
szkoleniowych/programu szkolenia/zajęć lub współudział w prowadzeniu całości/części 
szkolenia/zajęć lub współudział w sprawdzeniu wiedzy uczestników/uczestniczek szkolenia/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; 
oraz 
- skierują do realizacji zamówienia osobę/y posiadającą/e kwalifikacje i doświadczenie, o których 
mowa w Rozdz. 3) pkt 11.1. Niniejsze Wykonawca potwierdza podpisując „Oświadczenie dotyczące 
kwalifikacji i doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” stanowiące załącznik nr 
2 do zapytania ofertowego, a  także załączając, odpowiednio dla każdej Części przedmiotu 
zamówienia i każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia, stosowne dokumenty 
potwierdzające: 
a) kwalifikacje niezbędne do prowadzenia szkolenia/zajęć, o których mowa  w Rozdz. 3) pkt 11.1 
zapytania ofertowego tj. kopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów potwierdzone za 
zgodność z oryginałem 
oraz 
b) doświadczenie w realizacji co najmniej 2 usług, których zakres obejmował tematykę przedmiotu 
zamówienia. Za właściwe dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby skierowanej do realizacji 
zamówienia, Zamawiający uzna  referencje wydane przez odbiorcę usługi (podmiot zewnętrzny) 
wskazujące w swej treści imię i nazwisko trenera/instruktora, który przeprowadził szkolenie/zajęcia, 
będące/y przedmiotem referencji i jest jednocześnie osobą wskazaną do realizacji niniejszego 
zamówienia. Referencje, które nie wskazują z imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia nie zostaną uznane za wystarczające. W sytuacji gdy Wykonawca nie dysponuje 
referencjami, o których mowa powyżej, dopuszcza się przedstawienie referencji wydanych przez 
odbiorcę usługi (podmiot zewnętrzny) potwierdzających realizację szkolenia/zajęć uzupełnionych o 
informację (np. w formie oświadczenia) dot. osoby prowadzącej szkolenie/zajęcia wymienione w 
referencjach. W informacji o której mowa powyżej, Wykonawca wskazuje imię i nazwisko 
trenera/instruktora, nazwę przeprowadzonego szkolenia/zajęć, termin. 

 
Dnia 02.11.2021r.Zamawiający zwrócił się z prośbą o uzupełnienie i złożenie wyjaśnień do ofert 
złożonych przez następujących Wykonawców: 
1) ABSYNT  Mariusz Grzesik, Strażów 145 (36-073 Strażów) – w zakresie wskazania podstawy 
rozliczenia z Zamawiającym oraz uzupełnienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i 
doświadczenie osób wskazanych do realizacji zadania w ramach Części 1 i 2. W dniu 08.11.2021r. 
Wykonawca przesłał wymagane dokumenty i wyjaśnienia, które zostały przyjęte. 
2) INFO BIZ Profesjonalna Edukacja (ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz) – w zakresie 
wskazania podstawy rozliczenia z Zamawiającym, wskazania zakresu współpracy z podmiotem 
otoczenia społeczno-gospodarczego oraz uzupełnienia dokumentów potwierdzających 
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w ramach Części 1 i 3. W dniu 
09.11.2021 r. Wykonawca przesłał wyjaśnienia oraz dokumenty w zakresie Części 3, które zostały 
przyjęte. Natomiast w zakresie Części 1 Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów tj. 
referencji potwierdzających doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu 



 

zamówienia. Załączone do oferty protokoły odbioru usługi nie mogą zostać uznane, ponieważ za 
właściwe dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 
Zamawiający uzna wyłącznie dokumenty wymienione w Rozdz. 3) pkt. 11.1 zapytania ofertowego tj. 
referencje wydane przez odbiorcę usługi (podmiot zewnętrzny). W związku z powyższym oferta 
złożona przez INFO BIZ Profesjonalna Edukacja w zakresie Części 1 została uznana za 
niespełniającą warunków udziału w postępowaniu oraz została odrzucona. 
3) Event Partners Sp. z o.o. (Al. Wojska Polskiego 14/120, 62-800 Kalisz) w zakresie 
doprecyzowania informacji zawartych w referencjach wystawionych przez KINOKO Sp. z o.o.. W 
dniu 08.11.2021r. Wykonawca przesłał wymagane wyjaśnienia, które zostały przyjęte.  
4) GastroArt Studio Kulinarne Renata Rybacka (ul. Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew) w zakresie 
określenia podstawy do rozliczenia z Zamawiającym oraz uzupełnienia załącznika nr 2 do zapytania 
ofertowego (oddzielnie na każdą Część przedmiotu zamówienia). W dniu 05.11.2021r. Wykonawca 
przesłał wymagane dokumenty i wyjaśnienia, które zostały przyjęte.  

 
 

4. 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. Barbara Bocheńska – Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta 

3. Natalia Kościelak – Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta 

 
jako wykonawców przedmiotowego zamówienia wybrano:  
a) w zakresie Części 1: RestArtAcademy Akademia Sztuki Restauracyjnej Marcin 
Włodarczyk, Zelków, ul. T. Kościuszki 11, 32-082 Bolechowice z ceną brutto wynoszącą: 
7000,00 zł; 
b) w zakresie Części 2: GastroArt Renata Rybacka, ul. Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew z 
ceną brutto wynoszącą:  2760,00 zł; 
c) w zakresie Części 3: ABSYNT Mariusz Grzesik, Strażów 145, 36-073 Strażów z cena brutto 
wynoszącą: 9 760,00 zł; 
d) w zakresie Części 4: GastroArt Renata Rybacka, ul. Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew z 
ceną brutto wynoszącą: 11 550,00 zł; 
e) w zakresie Części 5: GastroArt Renata Rybacka, ul. Warszawska 6, 08-450 Łaskarzew z 
ceną brutto wynoszącą:  12 360,00 zł. 
 
Uzasadnienie wyboru:  
a) w zakresie Części 1: oferta złożona przez RestArtAcademy Akademia Sztuki Restauracyjnej 
Marcin Włodarczyk spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą 
cenowo, spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających 
odrzuceniu; 
b) w zakresie Części 2: oferta złożona przez GastroArt Renata Rybacka spełniła warunki udziału 
w postępowaniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą cenowo; 
c) w zakresie Części 3: oferta złożona przez ABSYNT Mariusz Grzesik spełniła warunki udziału 
w postępowaniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą cenowo; 
d) w zakresie Części 4: oferta złożona przez GastroArt Renata Rybacka spełniła warunki udziału 
w postępowaniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą cenowo; 
e) w zakresie Części 5: oferta złożona przez GastroArt Renata Rybacka spełniła warunki udziału 
w postępowaniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą cenowo. 

 
 
 
p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta 
/…/ 
Dagmara Pokorska 


