
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 14 września 2020 r. 
 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 

dot.: numer sprawy: 39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 

Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja  
i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów bezpieczeństwa i użytkowników”, dla części nr 1, numer sprawy: 
39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 132-323920 z dnia 10-07-2020 r. 

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS Sp. z o. o. 
ALEJA JANA PAWŁA II 25 
00-854 WARSZAWA 

Uzasadnienie:  
Jedyna, ważna oferta złożona w postępowaniu, wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były:  
1) Kryterium nr 1  – Cena brutto oferty „C” – 60 %; 
2) Kryterium nr 2 – Konsultacje z trenerem po zakończeniu szkolenia „K” – 20 %; 
3) Kryterium nr 3 – Ćwiczenia + test wiedzy „T” - 15%; 
4) Kryterium nr 4 – Kryterium społeczne „S” - 5%; 
 
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz Jego oferta 
przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu.  

Wykonawca w złożonej ofercie, w ramach kryteriów oceny ofert otrzymał: 
1) w kryterium nr 1 - 60,00 punktów za zrealizowanie zamówienia, za kwotę 69.800,00 zł brutto, 
2) w kryterium nr 2 - 20,00 punktów, za zadeklarowanie zapewnienia konsultacji po każdym szkoleniu, każdemu 

uczestnikowi szkolenia konsultacji z trenerem prowadzącym dane szkolenie, w terminie do 31 marca 2022 r., 
3) w kryterium nr 3 - 15,00 punktów, za zadeklarowanie zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia kursu w 

formie e-learningu, składającego się z co najmniej 15 ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania, przydatnych do 
celów weryfikujących zdobytą przez uczestników szkolenia wiedzę na danym szkoleniu, 

4) w kryterium nr 4 - 5,00 punktów, za zadeklarowanie zatrudnienia do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wymiarze ½ czasu pracy określonego w ustawie  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1172 i 1696), przez cały okres trwania Umowy. 

W ocenie punktowej oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem określonym  
w pkt 14.2 SIWZ. 



 

 

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:  
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CTS CUSTOMIZED 
TRAINING SOLUTIONS Sp. z 
o. o. 
ALEJA JANA PAWŁA II 25 
00-854 WARSZAWA 

69.800,00 TAK TAK TAK 60,00 20,00 15,00 5,00 100,00 I 
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Niepubliczna Placówka 
Kształcenia Ustawicznego 
EDUCATION- WORK- 
BUSINESS  
- organ prowadzący-  
Centrum Tłumaczeń, 
Doradztwa i Edukacji 
PRAGMATIC sp. z o.o. 
 ul. Warszawska 49 lok. 50  
25-531 Kielce 

OFERTA ODRZUCONA 

 
Termin zawarcia umowy: 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) 
ustawy, tj. przed upływem 10 dniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

Pouczenie o możliwości wniesienia odwołania: 
Wykonawcy wobec wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. Odwołanie 
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo  
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

 
 

Zastępująca  
Dyrektora Generalnego GUS  

Małgorzata Sołtyszewska  
Dyrektor Departamentu  

Administracyjno-Budżetowego 
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