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Dot. Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z202/17 Politechnika Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  
w europejskiej przestrzeni gospodarczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Politechnika Świętokrzyska informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługę  przygotowania i przeprowadzenia studium finansów 
i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach 
Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202117 Politechnika Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej 
przestrzeni gospodarczej" w siedzibie Zamawiającego, opublikowanego w dniu 08.07.2020 r. w bazie 
konkurencyjności pod numerem 1253143 oraz na stronie internetowej Zamawiającego 
http:/!bip.tu.kielce.pl/dzp/zapytania-ofertowe/, zostało unieważnianie na podstawie punktu XIII ppkt. 1 zapytania 
ofertowego - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający odrzuca wszystkie oferty złożone w przedmiotowym 
postępowaniu z uwagi na niespełnienie przez Wykonawców warunku udziału określonego w pkt V ppkt 1 Iit.c, 
zapytania ofertowego. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca lub osoby wykonujące zamówienie w imieniu 
Wykonawcy zrealizowały w okresie ostatnich dwóch lat, przed terminem złożenia oferty co najmniej dwa szkolenia 
dla kadry kierowniczej wyższego szczebla w uczelni wyższej, merytorycznie związanych z przedmiotem 
zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany był  dołączyć  do oferty referencje 
lub inny dokument potwierdzający ilość  oraz należyte wykonanie szkoleń, wystawiony przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były realizowane. Zgodnie z treścią  pkt XII ppkt.1, Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy, w 
przypadku gdy jej treść  nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności jeżeli: 

a. Wykonawca nie dołączy do oferty referencji lub innego dokumentu potwierdzającego ilość  oraz 
należyte wykonanie usługi. 

b. z załączonej do oferty referencji lub innego dokumentu wynikało będzie, że Wykonawca lub osoby 
wykonujące zamówienie w jego imieniu nie zrealizowały wymaganej ilości szkoleń  merytorycznie 
związanych z przedmiotem zamówienia, 

Z przedłożonych wraz ofertą  nr 1 dokumentów, przez spółkę  MrCertified Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie 
nie wynika, iż  osoba realizująca zamówienie w imieniu Wykonawcy przeprowadziła w okresie ostatnich dwóch lat 
przed terminem składania oferty co najmniej dwa szkolenia merytorycznie związane z przedmiotem zamówienia. 
Powyższe dokumenty poświadczają  zrealizowanie szkoleń  w okresie dłuższym niż  wymaganym przez 
Zamawiającego. 

Oferta nr 2 złożona przez Fundację  Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą  w Lublinie została 
odrzucona, z uwagi na brak załączenia do oferty dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz, którego 
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szkolenie było realizowane, poświadczających, iż  wszyscy wykazani przez Wykonawcę  eksperci, zrealizowali co 
najmniej dwa szkolenia w okresie ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert, a ponadto dokumentów 
potwierdzających, iż  wszyscy wykazani przez Wykonawcę  eksperci zrealizowali wymaganą  ilość  szkoleń  w okresie 
ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert 

Zamawiający odrzuca ofertę  nr 3, złożoną  przez Zespół  Ekspertów Manager Pelczar Sp. j. z siedzibą  
w Krakowie, gdyż  przedłożone wraz z ofertą  dokumenty poświadczają  ilość  oraz należyte wykonanie szkoleń  
merytorycznie związanych z przedmiotem zamówienia dla spółki, nie zaś  osób realizujących zamówienie w jej 
imieniu. 
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