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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego 

Politechnika Świętokrzyska zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych (Dz.U.2019.1843 tj.), Politechnika Świętokrzyska informuje, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  
przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego w zakresie umiejętności 
komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz kierowania 
zespołem — PRINCE2 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202117 „Politechnika 
Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni gospodarczej", w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego: 

— za najkorzystniejszą  uznano ofertę  nr 2 — Effectiye IT Trainings Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A, OO-549 
Warszawa, która zdobyła najwyższą  ilość  punktów w kryteriach oceny ofert 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium 

Liczba pkt w 
kryterium 

RAZEM Cena oferty 
brutto - 60% 

Doświadczenie osób 
prowadzących 

szkolenie 
(lata) - 40% 

2 
Effectiye IT Trainings Sp. z o.o., 
ul. Piękna 24126A, OO-549 Warszawa 

60,00 40,00 100,00 

Z postępowania wykluczony został  Wykonawca — INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., ul. Balicka 95, 
30-149 Kraków na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia, 
wyklucza się  wykonawcę, który nie wykazał  warunków udziału w postępowaniu lub nie został  zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych lub ofert, lub nie wykazał  braku podstaw wykluczenia. Zgodnie 
z art.24 ust 4 ofertę  Wykonawcy wykluczonego uznaje się  za odrzuconą. 



R 0W  „ 
rojRn 

O) r PO 

Fundusze 
Europejskie Rzeczpospolita 

Polska 
oIitechnika 

Swiętokrzyska 
Unia Europejska 

Europejski Fundusz SpoŁeczny 

Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekt „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni gospodarczej" 
nr POWR.03.05.00-0O-Z202/1 7 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji 
z otwarcia ofert nie przekazał  oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. Zamawiający wezwał  Wykonawcę  do złożenia brakującego oświadczenia. Wykonawca nie złożył  
wymaganego oświadczenia, tym samym nie wykazał  braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 23 Pzp. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje czynności jak na wstępie. 
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