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Politechnika Świętokrzyska Kielce dn. 20.08.2020 r. 
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25-314 Kielce 
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Dot. Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224!1 8 „Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji 
studentów i pracowników Politechniki Swiętokrzyskiej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZEŚCI I ORAZ 
UNIEWAŻNIENIU CZEŚCI II POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. 2019.1843t.j.), 
zwanej dalej Pzp, Politechnika Świętokrzyska informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 
I oraz o unieważnieniu i odrzucenie oferty w zakresie części II, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  przygotowania i przeprowadzenia 
certyfikowanych szkoleń  z obsługi programów MasterCAM i Volumill dla Politechniki Świętokrzyskiej w 
ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224118 „,Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji 
studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

W zakresie części I za najkorzystniejszą  uznano ofertę  nr 1 — PROSHAPE Andrzej Osiak 
ul. Legionów 20, 05-091 Ząbki która zdobyła najwyższą  ilość  punktów w kryteriach oceny ofert. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium 

Cena oferty 
brutto - 60% 

Liczba pkt w 
kryterium 

Doświadczenie 
osób 

prowadzących 
szkolenie 

(lata) - 20% 

Liczba pkt w 
kryterium 

Ilość  
przeprowadzonych 

szkoleń  przez 
osoby prowadzące 

szkolenie 
(ilość) - 20% 

RAZEM 

PROSHAPE Andrzej Osiak 
ul. Legionów 20, 05-091 Ząbki 

60,00 20,00 20,00 100,00 

W zakresie części II wykluczono z postępowania Wykonawcę: CAMdiyison Sp. z o.o., ul. Sosnowa 10, 
55-330 Błonie na podstawie art. 24 ust 1 pkt.12 ustawy Pzp. który stanowi, że: „Z postepowania o udzielenie 
zamówienia wykiucza się  Wykonawcę, który nie wykazał  spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 
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został  zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał  braku podstaw 
wykluczenia". 

Na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie złożył  w wymaganym terminie 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę  wykonawcy wykluczonego uznaje się  za odrzuconą  w związku z tym 
Zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie części II  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 
1 pkt. 1 - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął  żaden wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu. 
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