
                                                  Gałków Duży, dnia 25 marca 2014 roku 

 

ZSG.215.1.2014 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „na przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych dla 

uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym”  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

I WYKLUCZENIU WYKONAWCOW Z POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający, Zespół  Szkół w Gałkowie Dużym, działając zgodnie z dyspozycją art. 

92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2013r., poz. 907)  zawiadamia, iż za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „na 

przeprowadzenie dodatkowych zajęć językowych dla uczniów i nauczycieli Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym” została uznana oferta 

złożona przez: 

Beatę Bilską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CORRECT Studium 

Języków Europejskich SUE Salon Usług Edukacyjnych,  

ul. Piotrkowska 15, 90-406 Łódź 

 

UZASADNIENIE WYBORU:  

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą spełnia wymagania 

określone w ustawie Prawo zamówień publicznych  oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Ponadto, w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru, oferta została uznana 

za najkorzystniejszą tj. uzyskała największą liczbę punktów – 100. Zaoferowana cena nie 

przekracza również kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.  

 

 

 

 

OCENA  OFERT: 



 

Oferta nr 1 

 
 Nazwa wykonawcy:  
 
Katarzyna Anna Kowalczuk prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą Ośrodek Nauczania Języków 

Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Kowalczuk, ul. 

Sienkiewicza 49,  15-002 Białystok 

Kryterium oceny Ocena (liczba pkt) 

Cena – 60%  

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę uznaje się za 

odrzuconą. 

 

Kwalifikacje kadry 

dydaktycznej – 20 % 

Doświadczenie – 20% 

 

 

Oferta nr 2 

 
Nazwa wykonawcy:  

 

Dorota Daszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą 

pod firmą Szkoła Języków Obcych Mały Rynek s.c., ul. 

Podzamcze 26, 31-003 Kraków 

 

Kryterium oceny Ocena (liczba pkt) 

Cena – 60%  

Wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na 

podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę uznaje się za 

odrzuconą. 

 

Kwalifikacje kadry 

dydaktycznej – 20 % 

Doświadczenie – 20% 

 

 

Oferta nr 3 

 
Nazwa wykonawcy:  

 
Beata Bilska prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą CORRECT Studium Języków Europejskich SUE Salon 

Usług Edukacyjnych, ul. Piotrkowska 15, 90-406 Łódź 

Kryterium oceny Ocena (liczba pkt) Uzasadnienie wyboru 



Cena – 60% 60 pkt  

Ofertę wybrano na podstawie 

kryteriów opisanych w SIWZ – 

oferta najkorzystniejsza, 

Wykonawca spełnił warunki 

udziału w postępowaniu, 

oferta nie podlega odrzuceniu. 

Kwalifikacje kadry 

dydaktycznej – 20 % 

20 pkt 

Doświadczenie – 20% 20 pkt 

RAZEM 100 pkt 

 

 

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy Katarzyny Anny Kowalczuk prowadzącej 

działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki 

Świata Katarzyna Anna Kowalczuk 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymagał 

w Rozdziale XI pkt 1 lit. b przedłożenia wpisu do rejestru placówek edukacyjnych 

prowadzonych przez Prezydenta/Burmistrza Miasta, Wójta Gminy właściwego ze względu 

na siedzibę wykonawcy. Wykonawca nie załączył żądanego dokumentu. 

Zgodnie z Rozdziałem XII pkt 7 do wykazu usług wymaganego przez Zamawiającego, 

należało załączyć dowody potwierdzające, że  usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. W zakresie usługi wykonanej na rzecz ENPRO Wykonawca przedłożył list 

referencyjny, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Katarzynę Kowalczuk, 

natomiast nie podpisany przez podmiot na rzecz, którego usługa została wykonana (na 

dokumencie list referencyjny znajduje się wyłącznie wydrukowane imię i nazwisko p. 

Katarzyny Polińskiej – ENPRO, natomiast brak jest podpisu p. Polińskiej).  

Zamawiający wymagał, aby Wykonawca załączył wykaz osób, które będą uczestniczyć  

w wykonaniu zamówienia, wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz  informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia trenerskie, tj. certyfikatami 

trenera nowoczesnych technik edukacyjnych. Wykonawca nie załączył w/w certyfikatów. 

W związku z powyższym, w dniu 18 marca 2014r., Zamawiający wezwał Wykonawcę do 

uzupełnienia w/w dokumentów. Do dnia 21 marca 2014r. (termin na uzupełnienie 

dokumentów wyznaczony przez Zamawiającego) Wykonawca nie przedłożył żądanych 

dokumentów. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z postępowania 

w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, a jego ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, 

uznaje się za odrzuconą. 

 

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy Doroty Daszkiewicz prowadzącej działalność 

gospodarczą pod firmą Szkoła Języków Obcych Mały Rynek s.c., ul. Podzamcze 26, 

31-003 Kraków 

 



  Zamawiający wymagał w Rozdziale XI pkt 1 lit. b przedłożenia wpisu do rejestru placówek 

edukacyjnych prowadzonych przez Prezydenta/Burmistrza Miasta, Wójta Gminy właściwego 

ze względu na siedzibę wykonawcy. Wykonawca załączył Decyzję Małopolskiego Kuratora 

Oświata w przedmiocie przyznania akredytacji w zakresie określonych kursów, a zatem 

dokument niezgodny z treścią SIWZ. 

Zgodnie z Rozdziałem XII pkt 7 do wykazu usług wymaganego przez Zamawiającego, 

należało załączyć dowodowy potwierdzające, że  usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. W zakresie drugiej usługi tj. „Pracownicy 45 + w Małopolskiej 

Turystyce” wykonanej na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Wykonawca 

przedłożył „Informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji końcowego wniosku  

o płatność”, z której nie wynika, czy usługa została wykonana należycie. 

Zamawiający wymagał, aby w zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy  

i doświadczenia Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum 3 lektorami języka 

angielskiego, native speaker, posiadającymi wykształcenie  wyższe z zakresu edukacji 

lub języków, co najmniej 3-letni staż pracy w wykonywaniu zawodu nauczyciela języka 

angielskiego, lub lektora języka angielskiego i posiadający certyfikat uprawniający do 

nauczania. Z wykazu osób przedłożonego przez Wykonawcę wynikało, że lektorzy posiadają 

wykształcenie w zakresie Information Management, Media Studies, General Studies, które 

nie jest wykształceniem wyższym z zakresu edukacji lub języków 

W związku z powyższym, w dniu 18 marca 2014r., Zamawiający wezwał Wykonawcę do 

uzupełnienia w/w dokumentów. Do dnia 21 marca 2014r. (termin na uzupełnienie 

dokumentów wyznaczony przez Zamawiającego) Wykonawca nie przedłożył żądanych 

dokumentów. We wskazanym terminie Wykonawca nie złożył także wyjaśnień dlaczego do 

oferty załączone zostały zaświadczenia, a nie certyfikaty trenera nowoczesnych technik 

edukacyjnych dla osób wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.  

Wykonawca nie wyjaśnił również, czy oferta została złożona przez Dorotę Daszkiewicz 

prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, czy też przez Dorotę Daszkiewicz 

prowadzącą działalność w formie spółki cywilnej. 

Mając powyższe na uwadze, Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 

24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, uznaje się za 

odrzuconą.  

 

Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych informuję, iż umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego 

zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

 

                                                                                                    


