Warszawa, 16 października 2019 r.
Znak sprawy: WA-ZUZP.2611.112.2019.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W CZĘŚCI: 1, 3 i 4 POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI: 5
Ze względu na mylnie ocenione oferty w częściach 1, 3 i 4 Zamawiający podjął decyzję o
ponownej ocenie złożonych ofert i dokonanie ponownego wyboru ofert powyższych
częściach.
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że w
postępowaniu prowadzonym jako usługa społeczna na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) pn.:
„Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie
założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z
moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 4, obejmującej
dziedziny: górnictwo otworowe i odkrywkowe, górnictwo podziemne, przeróbka kopalin
stałych, geologia i wiertnictwo”, nr postępowania: WA-ZUZP.2611.112.2019:
Część 1 postępowania
Udział eksperta reprezentującego dziedzinę: górnictwo otworowe i odkrywkowe
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę
Aneta Szymańska – Szydło ul. Zagrze 13 38 – 420 Korczyna
- nauczyciel
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę Anetę Szymańską - Szydło , jest ważna nie podlega
odrzuceniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę 7 300,00 zł brutto (zadanie numer 1 – 1 900,00 zł , zadanie nr 2 - 5 400, 00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 100 punktów:
1.
cena brutto – 20 punktów,
2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – 80 punktów, zgodnie z poniższymi
podkryteriami:
2.1. wykształcenie – 2 punkty,
2.2. doświadczenie jako autor/współautor w okresie ostatnich 5 lat materiałów
multimedialnych do kształcenia zawodowego - 10 punktów,;

2.3. doświadczenie jako autor/współautor w okresie ostatnich 5 lat - 8 punktów,
2.4. doświadczenie w pracy z uczniami w okresie ostatnich 5 lat - 13 punktów,
2.5. doświadczenie w organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat - 1 punkt,
2.6. doświadczenie we współpracy z przedstawicielami rynku pracy
w okresie ostatnich 5 lat - 1 punkt.
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę
Paweł Lorens ul. Kasztanowa 16A 38 – 422 KrościenkoWyżne
- partner społeczny
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 4, złożona przez Wykonawcę Pawła Lorens, jest ważna nie podlega odrzuceniu,
zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 7 300,00 zł
brutto (zadanie numer 1 – 1 900,00 zł , zadanie nr – 2 5 400, 00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 90,86 punktów:
1. cena brutto – 20 punktów
2. dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – 70,86 punktów, zgodnie z poniższymi
podkryteriami:
2.1.
wykształcenie – 2 punkty,
2.2. posiadanie aktualnych certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny,
do której aplikuje ekspert - 1 punkt,
2.3.
udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta
w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży, do której aplikuje
kandydat - 1 punkt,
2.4.
opracowanie w ostatnich trzech latach co najmniej jednej publikacji (autorstwo,
współautorstwo, redakcja naukowa) w zakresie branży - 0 punktów,
2.5. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat: materiałów
multimedialnych do kształcenia/szkolenia zawodowego w ramach branży, do której aplikuje
kandydat - 10 punktów,
2.6. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat – 8 punktów,
2.7. doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat - 6 punktów,
2.8. doświadczenie we współpracy ze szkołami, placówkami edukacyjnymi w okresie
ostatnich 5 lat – 3 punkty.
W części 1 postępowania została złożone 3 oferty.
Działając na podstawie Rozdziału III pkt. 9 pkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu – Informacje
dodatkowe – Zamawiający odrzuca ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę Izabelę Babiarz ul.
Wolności 41 26 – 010 Bodzentyn

Uzasadnienie faktyczne:
„Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia”
Wykonawca Izabela Babiarz wraz z ofertą nie podpisane oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu. W dniu 30 września
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia podpisanego oświadczenia. W wyznaczonym
terminie tj.: do dnia 2 października 2019 r. do godziny 12:00 Wykonawca nie przekazał
Zamawiającemu wymaganego dokumentu. W związku z brakiem podpisanego oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania a ofertę
jego uznaje za odrzuconą.

Część 2 postępowania
Udział eksperta reprezentującego dziedzinę: górnictwo podziemne
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę
Grzegorz Śliwiński ul. Kopalniana 23 a 44 – 230 Czerwionka Leszczyny
- nauczyciel
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę Grzegorza Śliwińskiego, jest ważna nie podlega
odrzuceniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę 6 870,00 zł brutto (zadanie numer 1 – 1 800,00 zł , zadanie nr 2 - 5070, 00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 100 punktów:
1.
cena brutto – 20 punktów,
2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – 80 punktów, zgodnie z poniższymi
podkryteriami:
2.1. wykształcenie – 2 punkty,
2.2. doświadczenie jako autor/współautor w okresie ostatnich 5 lat materiałów
multimedialnych do kształcenia zawodowego - 10 punktów,
2.3. doświadczenie jako autor/współautor w okresie ostatnich 5 lat - 8 punktów,
2.4. doświadczenie w pracy z uczniami w okresie ostatnich 5 lat - 13 punktów,
2.5. doświadczenie w organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat – 1 punkt,
2.6. doświadczenie we współpracy z przedstawicielami rynku pracy
w okresie ostatnich 5 lat - 1 punkt.
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę
Paweł Siemiatkowski ks.J. Poniatowskiego 3 /19 44 – 100 Gliwice
- partner społeczny

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę Pawła Siemiatkowskiego, jest ważna nie podlega
odrzuceniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę 6 870,00 zł brutto (zadanie numer 1 – 1 800,00 zł , zadanie nr 2 - 5070, 00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 79,43 punkty:
1.
cena brutto – 20 punktów
2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – 59,43 punkty, zgodnie z poniższymi
podkryteriami:
2.1. wykształcenie – 2 punkty,
2.2. posiadanie aktualnych certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny,
do której aplikuje ekspert - 1 punkt,
2.3. udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w
przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży, do której aplikuje
kandydat - 1 punkt,
2.4. opracowanie w ostatnich trzech latach co najmniej jednej publikacji (autorstwo,
współautorstwo, redakcja naukowa) w zakresie branży - 1 punkt,
2.5. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat: materiałów
multimedialnych do kształcenia/szkolenia zawodowego w ramach branży, do której aplikuje
kandydat – 3 punkty,
2.6. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat - 8.punktów
2.7.
doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat - 4 punkty,
2.8. doświadczenie we współpracy ze szkołami, placówkami wdukacyjnymi w okresie
ostatnich 5 lat – 6 punktów.
W części 1 postępowania została złożone 2 oferty.
Część 3 postępowania
Udział eksperta reprezentującego dziedzinę: przeróbka kopalni stałych
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę
Wojciech Cebo ul. Okrężna 15/2 41 – 100 Siemianowice Śl.
- partner społeczny
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 9, złożona przez Wykonawcę Wojciecha Cebo, jest ważna nie podlega odrzuceniu,
zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 7 930,00 zł
brutto (zadanie numer 1 – 1 990,00 zł , zadanie nr 2 – 5 940,00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 58,42 punkty:
1.
cena brutto – 17,28 punktów

2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – (18) 41,14 punktów, zgodnie z
poniższymi podkryteriami:
2.1. wykształcenie – 2 punkty,
2.2. posiadanie aktualnych certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny,
do której aplikuje ekspert - 1 punkt,
2.3. udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w
przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży, do której aplikuje
kandydat - 1 punkt,
2.4. opracowanie w ostatnich trzech latach co najmniej jednej publikacji (autorstwo,
współautorstwo, redakcja naukowa) w zakresie branży - 1 punkt,
2.5. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat: materiałów
multimedialnych do kształcenia/szkolenia zawodowego w ramach branży, do której aplikuje
kandydat - 2 punkty,
2.6. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat – 4 punkty
2.7.
doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat - 6 punktów,
2.8. doświadczenie we współpracy ze szkołami, placówkami edukacyjnymi w okresie
ostatnich 5 lat – 1 punkt.
W części 3 postępowania zostały złożone 3 oferty.
Oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę Marcin Janusz ul. Limbowa 11 42 – 677 Szałsz ,
jest ważna nie podlega odrzuceniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę 6 850,00 zł brutto (zadanie numer 1 – 1 750,00 zł , zadanie nr
2 – 5 100,00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 20 punktów:
1.
cena brutto – 20 punktów
2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta - ze względu na brak podpisu pod
Załącznikiem nr 9 do Ogłoszenia – Karta do oceny punktowej, Zamawiający nie dodał punktów
za doświadczenie do łącznej sumy uzyskanych punktów przez Wykonawcę.
Działając na podstawie Rozdziału III pkt. 9 pkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu – Informacje
dodatkowe – Zamawiający odrzuca ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę Krzysztof Koczur
ul. Waryńskiego 74 43 – 143 Lędziny.

Uzasadnienie faktyczne:
„Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia”
Wykonawca Krzysztof Koczur złożył wraz z ofertą oraz na wezwanie do uzupełnienia oferty
rekomendacje wystawione przed podmiot, który nie jest wymieniona w Załączniku nr 8 tj.
Rekomendacje wystawione:

a) zarządu głównego jednej/jednego z organizacji pracodawców/przedsiębiorców, samorządu
gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu
zawodowego, sektorowej rady ds. kompetencji, spółki Skarbu Państwa, o zasięgu
ogólnopolskim, właściwych dla branży, na którą Wykonawca składa ofertę lub
b) publicznej/niepublicznej uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach studiów
odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, właściwym dla branży, na którą
Wykonawca składa ofertę lub
c) jednostki naukowej, w tym instytutu badawczego, właściwych dla branży, na którą
Wykonawca składa ofertę lub urzędu centralnego właściwego dla branży, na którą
Wykonawca składa ofertę
W związku z brakiem rekomendacji wystawionych przez podmiot wymieniony w pkt a) lub b)
lub c) , Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania jako niespełniającego warunków
udziału w postępowaniu, a ofertę jego uznaje za odrzuconą.
Część 4 postępowania
Udział eksperta reprezentującego dziedzinę: geologia i wiertnictwo
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę
Marta Łuszcz ul. Aleksiewicza 46 38 – 440 Iwonicz Zdrój
- nauczyciel
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 10, złożona przez Wykonawcę Martę Łuszcz , jest ważna nie podlega odrzuceniu,
zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 7 200,00 zł
brutto (zadanie numer 1 – 1 800,00 zł , zadanie nr 2 - 5 400, 00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 79,43 punkty:
1.
cena brutto – 20 punktów,
2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – 59,43 punkty, zgodnie z poniższymi
podkryteriami:
2.1. wykształcenie – 2 punkty,
2.2. doświadczenie jako autor/współautor w okresie ostatnich 5 lat materiałów
multimedialnych do kształcenia zawodowego - 1 punkt;
2.3. doświadczenie jako autor/współautor w okresie ostatnich 5 lat - 8 punktów,
2.4. doświadczenie w pracy z uczniami w okresie ostatnich 5 lat - 13 punktów,
2.5. doświadczenie w organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat - 1 punkt,
2.6. doświadczenie we współpracy z przedstawicielami rynku pracy
w okresie ostatnich 5 lat - 1 punkt.
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę

Krzysztof Pachana ul. Św. Jana z Dukli 18 38 – 200 Jasło
- przedstawiciel społeczny
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 11, złożona przez Wykonawcę Krzysztofa Pachana, jest ważna nie podlega
odrzuceniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty podmiotowe i Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę 7 200,00 zł brutto (zadanie numer 1 – 1 800,00 zł , zadanie nr – 2 5 400, 00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 58,86 punktów:
1.
cena brutto – 20 punktów
2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – (17) 38,86 punktów, zgodnie z
poniższymi podkryteriami:
2.1. wykształcenie – 2 punkty,
2.2. posiadanie aktualnych certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny,
do której aplikuje ekspert - 1 punkt,
2.3. udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w
przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży, do której aplikuje
kandydat - 0 punktów,
2.4. opracowanie w ostatnich trzech latach co najmniej jednej publikacji (autorstwo,
współautorstwo, redakcja naukowa) w zakresie branży - 0 punktów,
2.5. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat: materiałów
multimedialnych do kształcenia/szkolenia zawodowego w ramach branży, do której aplikuje
kandydat - 0 punktów,
2.6. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat – 8 punktów
2.7.
doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat - 3 punkty,
2.8. doświadczenie we współpracy ze szkołami, placówkami edukacyjnymi w okresie
ostatnich 5 lat – 3 punkty
W części 4 postępowania została złożone 3 oferty.
Oferta nr 3 , złożona przez Wykonawcę Tomasz Trzemżalski ul. Wyspiańskiego 12 38 –
400 Krosno, jest ważna nie podlega odrzuceniu, zawiera wszystkie wymagane dokumenty
podmiotowe i Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca oferuje
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 7 600,00 zł brutto (zadanie numer 1 – 1 900,00 zł
, zadanie nr 2 – 5 700, 00 zł).
Na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 39,52 punktów:
1.
cena brutto – 18,95 punktów
2.
dodatkowe doświadczenie zawodowe eksperta – 20,57 punktów, zgodnie z poniższymi
podkryteriami:
2.1. wykształcenie – 2 punkty,
2.2. posiadanie aktualnych certyfikatów lub uprawnień branżowych w zakresie dziedziny,
do której aplikuje ekspert - 1 punkt,

2.3. udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w
przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw z danej branży, do której aplikuje
kandydat - 0 punktów,
2.4. opracowanie w ostatnich trzech latach co najmniej jednej publikacji (autorstwo,
współautorstwo, redakcja naukowa) w zakresie branży - 0 punktów,
2.5. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat: materiałów
multimedialnych do kształcenia/szkolenia zawodowego w ramach branży, do której aplikuje
kandydat - 0 punktów,
2.6. doświadczenie jako autor lub współautor w okresie ostatnich 5 lat – 4 punkty,
2.7.
doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji kształcenia zawodowego w okresie
ostatnich 5 lat - 0 punktów,
2.8.
doświadczenie we współpracy ze szkołami, placówkami edukacyjnymi w okresie
ostatnich 5 lat – 2 punkty

Część 5 postępowania
Pełnienie funkcji moderatora zespołu ekspertów branżowych
unieważnił część 5 postępowania na podstawie Rozdziału III pkt. 10 ppkt. 1 Ogłoszenia
o zamówieniu – Informacje dodatkowe, który stanowi: „Zamawiający unieważnia
postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.
W części 5 postępowania nie złożono żadnej oferty.
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