
 

 

Jasło, 02.07.2020 

 

Informacja z rozstrzygnięcia postepowania na : 

przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli realizowanych w ramach  projektu: 

partnerskiego „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. 

Bohaterów Września w Jaśle” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

 

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Innowacyjne kształcenie 

zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle”  zawiadamia, iż na 

zapytanie ofertowe nr  z dnia 24.06.2020 r. na realizację usług: na przeprowadzenie szkoleń 

zawodowych dla nauczycieli realizowanych w ramach  projektu: „Innowacyjne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” współfinansowanego  ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa 

jakości kształcenia zawodowego - wpłynęły następujące oferty: 

Część 1 

L.p. Nazwa Wykonawcy 

1. ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks 

01-494 Warszawa, ul. Sołtana, 4/60 

Oferowana cena za przeprowadzenie szkolenia  7840 zł 

 

Część 2 

L.p. Nazwa Wykonawcy 

1. 

 

Edu Consult Centrum Usług Szkoleniowych 35-326 Rzeszów ul. Rejtana 53a 

lok.108G 

Oferowana cena za przeprowadzenie szkolenia  7792 zł 

2. Arkance Systems Poland Sp. z o.o. Izabelin- Dziekanówek 

ul. Modlińska 11,05-092 Łomianki  

Oferowana cena za przeprowadzenie szkolenia: 7800 zł 

 

Część 3 

L.p. Nazwa Wykonawcy 

1. 

 

CADOR CONSULTING Sp. z o.o.  

ul. Czechosłowacka  3,81-969 Gdynia  

Oferowana cena za przeprowadzenie szkolenia: 8000 zł 

 

 



 

 

Część 4 

L.p. Nazwa Wykonawcy 

1. 

 

CADOR CONSULTING Sp. z o.o.  

ul. Czechosłowacka  3,81-969 Gdynia  

Oferowana cena za przeprowadzenie szkolenia: 16000 zł 

 

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia następujące kwoty: 

 

Część I. Szkolenie EdgeCAM dla 7 nauczycieli -7800 zł słownie: (siedem tysięcy osiemset) 

Część II. Szkolenie Inventor dla 8 nauczycieli - 7800 zł słownie: (siedem tysięcy osiemset) 

Część III. Szkolenie NX-CAD dla 8 nauczycieli - 13600 zł słownie: (trzynaście tysięcy 

sześćset) 

Część IV. Szkolenie NX-CAM dla 8 nauczycieli – 8000zł słownie: ( osiem tysięcy) 
 

Część 1.  

Oferta złożona przez oferenta niepodlegającego wykluczeniu z postępowania. Oferta tego 

Wykonawcy  uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-

prawne, treść ofert jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlega odrzuceniu. 

Ponieważ na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła wymagana ilość ofert aby uznać ofertę za 

konkurencyjną,  

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 pkt.6.5.1 „Do udokumentowania, że 

zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest 

przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie 

internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami , lub potwierdzenie wysłania zapytania 

ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co 

najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi 

ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania 

zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie 

np. wydruków stron internetowych  z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z 

informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu” co oznacza że 

Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Jeżeli w odpowiedzi na 

zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona 

zostanie tylko jedna ważna oferta, wówczas należy uzupełnić udokumentowanie o ofertę 

pochodząca z innego źródła Jedna oferta nie jest wystarczająca dla udokumentowania, że 

zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Oferta niezgodna z 

ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej, Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane 

oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną złożone co 

najmniej dwie ważne oferty, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi 

oferty ważnej. 

W związku z powyższym zamawiający postanawia unieważnić postepowanie. 



 

 

Zamawiający postanawia  ponownie dokonać procedury rozeznania rynku poprzez skierowanie 

zapytania do potencjalnych oferentów oraz upublicznienie zapytania na stronie internetowej 

zamawiającego. 

Część 2 

W przedmiotowym zapytaniu wpłynęły oferty od firm: Edu Consult Centrum Usług 

Szkoleniowych 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 53a lok.108G, Arkance Systems Poland Sp. z o.o. 

Izabelin- Dziekanówek ul. Modlińska 11,05-092 Łomianki , zawierające braki formalne ,wobec 

powyższego nie podlegają ocenie. Zamawiający postanawia  ponownie dokonać procedury 

rozeznania rynku poprzez skierowanie zapytania do potencjalnych oferentów oraz 

upublicznienie zapytania na stronie internetowej zamawiającego 

 

Część 3 

W przedmiotowym zapytaniu wpłynęła oferta od firmy: CADOR CONSULTING Sp. z o.o.  

ul. Czechosłowacka  3,81-969 Gdynia. Oferta zawierała braki formalne. wobec powyższego 

nie podlegają ocenie. Zamawiający postanawia  ponownie dokonać procedury rozeznania rynku 

poprzez skierowanie zapytania do potencjalnych oferentów oraz upublicznienie zapytania na 

stronie internetowej zamawiającego 

 

Część 4 

W przedmiotowym zapytaniu wpłynęła oferta od firmy: CADOR CONSULTING Sp. z o.o.  

ul. Czechosłowacka 3,81-969 Gdynia. Oferta zawierała braki formalne. wobec powyższego nie 

podlegają ocenie Przesłana oferta przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizacje zamówienia. Ponieważ na przedmiotowe zapytanie nie wpłynęła wymagana ilość 

ofert aby uznać ofertę za konkurencyjną,  Zamawiający postanawia  ponownie dokonać 

procedury rozeznania rynku poprzez skierowanie zapytania do potencjalnych oferentów oraz 

upublicznienie zapytania na stronie internetowej zamawiającego 

 

 

 

Dziękujemy za złożenie ofert 


