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Łęczyca, dnia 09.07.2021 r. 

2/RPR/NK/2021 

Zamawiający: 

Powiat Łęczycki,  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

w Łęczycy  

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 

99-100 Łęczyca 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

oraz 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT Z POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy zadania pn.: „Doradztwo edukacyjno - zawodowe” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania 

nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu dla wszystkich części zamówienia oraz w związku z 

niespełnieniem wymagań, stawianych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym - odrzucił oferty Nr: 5, 6, 7 z postępowania. 

Uzasadnienie: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

UZASADNIENIE 

Część 1 

 

UZASADNIENIE 

Część 2 

UZASADNIENIE 

Część 3 
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1. 

 

Fundacja Psychocenter 

ul. Rumińskiego 3/Zacisze/ 

62-800 Kalisz 

Oferta najkorzystniejsza – dla Części 

Nr 1 

Oferta spełniła wymagania stawiane 

w zapytaniu ofertowym 

 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium cena: 60,00 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium doświadczenie: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 

pkt 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

2. 

 

Renata Szewczyk,  

ul. J. Popiełuszki 45/25 

94-053 Łódź 

 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium cena: 38,40 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium doświadczenie: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 78,40 pkt 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

3. 

 

Bożena Zając,  

ul. Boya Żeleńskiego 6 m. 16 

97-761 Łódź 

 

 

 

 

____ 

Oferta najkorzystniejsza – dla Części Nr 

2 

Oferta spełniła wymagania stawiane w 

zapytaniu ofertowym 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium cena: 60,00 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium doświadczenie: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 

 

 

 

 

____ 
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4. 

 

Andrzej Zając 

ul. Tranzytowa 10 

92-403 Łódź 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

____ 

Oferta najkorzystniejsza – dla Części Nr 3 

 Oferta spełniła wymagania stawiane w 

zapytaniu ofertowym 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium 

cena: 60,00 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium 

doświadczenie: 40,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 

 

 

5. 

 

Ośrodek Nauczania Języków 

Obcych „Języki Świata”,  

Katarzyna Anna Rokicka 

ul. Sienkiewicza 49 

15-002 Białystok 

 

brak uzupełnienia dokumentów na 

wezwanie Zamawiającego 

nie przedłużenie terminu związania 

ofertą 

 

brak uzupełnienia dokumentów na 

wezwanie Zamawiającego 

nie przedłużenie terminu związania 

ofertą 

 

 

____ 

 

6. 

 

Fabryka Postępu Ewelina 

Majda  

os. Stare Sady 22/20 

98-300 Wieluń 

 

Oferta nie spełnia wymagań – brak wykazania doświadczenia osoby prowadzącej zajęcia w realizacji zajęć dla uczniów szkół 

zawodowych 

 

7. 

 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie 

Centrum Kształcenia w 

Kutnie, Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Łęczycy 

ul. Bitwy nad Bzurą 1  

99-100 Łęczyca 

 

 

Oferta nie spełnia wymagań – brak wykazania doświadczenia osoby prowadzącej zajęcia w realizacji zajęć dla uczniów szkół 

zawodowych 
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8. 

 

BPR Consulting Paulina Rydz 

ul. Radwańska 27/2U 

90-540 Łódź 

 

Oferta ważna 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium cena: 33,21 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium doświadczenie: 30,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 63,21 pkt 

 

 

Oferta ważna 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium cena: 51,89 pkt 

Liczba uzyskanych punktów w 

kryterium doświadczenie: 30,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 81,89 pkt 

 

 

 

 

____ 

 

 

Uzasadnienie odrzucenia ofert:  

 

1. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać 

niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, a w szczególności: 

1.1. W zakresie prowadzenia doradztwa indywidulanego:  

1.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej wykształcenie wyższe oraz posiadał kwalifikacje doradcy zawodowego; 

1.1.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie usługi wsparcia co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

indywidulanego doradztwa zawodowego. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykonał konsultacje, w tym dla uczniów 

szkół zawodowych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 

1.1.3. Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa indywidualnego  online  (np. na platformie TEAMS). 

1.2. W zakresie prowadzenia doradztwa grupowego:  

1.2.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej wykształcenie wyższe oraz posiadał kwalifikacje doradcy zawodowego; 

1.2.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie usługi wsparcia co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu 

grupowego doradztwa zawodowego. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca przeprowadził warsztaty, w tym dla uczniów 

szkół zawodowych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 

1.2.3. Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa grupowego   online  (np. na platformie TEAMS). 

1.3. W ramach konsultacji grupowych w zakresie budowania  e-portfolio: 

1.3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej wykształcenie wyższe informatyczne oraz posiadał kwalifikacje doradcy zawodowego; 

1.3.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie usługi wsparcia przy budowaniu portfolio elektronicznego przez uczniów, w 

tym szkół zawodowych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca przeprowadził przedmiotowe warsztaty, w okresie 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert; 

1.3.3. Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z uczniami szkół zawodowych online (np. na platformie TEAMS). 
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty Nr: 5, 6, 7 nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach powyżej, a w szczególności nie 

wykazali przeprowadzenia zajęć, konsultacji, warsztatów dla uczniów szkół zawodowych. 

 

Wynik postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy w dniu 09.07.2021 r.  

 

 

 

 

Jarosław Świtoń  

Dyrektor ZSP Nr 1 w Łęczycy 

_____________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 

 

\  

 

 

 


