
 

DOK.TW-172-PN/6.1.1/V/10/2010  Chorzów, dnia 30.12.2010r.  
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: 
„Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (6.1.1 PO KL)V” 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 
z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli 
oferty.  

 
 

Częśd I – Monter instalacji wod-kan, CO, gazowej, instalacji z rur miedzianych oraz 

zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych metodą polifuzyjną, elektrooporową 
i doczołową 
 

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uznał ofertę nr 9 złożoną przez Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie 
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 21. 
Uzasadnienie: 
Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert spośród 
ofert nieodrzuconych i uzyskała największą ilośd punktów.  

 
Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert oraz punktacja łączna uzyskana przez każdego z Wykonawców: 

 
 
 
 
 
 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Kryterium 

Cena 

Kryterium 
doświadczenie 
wykonawcy w 
prowadzeniu 

szkoleo objętych 
przedmiotem 
zamówienia 

Kryterium posiadanie 
przez instytucję 

szkoleniową certyfikatu 
jakości usług 

obejmującego  swoim 
zakresem przedmiot 

zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

Energomontaż – Południe S.A  
Centrum Szkoleniowe 
ul. Książęca 12 
40-725 Katowice 

45,00 10,00 15,00 70,00 

2. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach  
Ośrodek Kształcenia Zawodowego  
ul. Hajducka 21 
41-500 Chorzów 

37,64 20,00 15,00 72,64 

 
 
 
 



Częśd II – Pracownik branży gastronomicznej wraz z organizacją imprez okolicznościowych 

Postępowanie dotyczące tej części zamówienia zostało unieważnione – nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert oraz punktacja łączna uzyskana przez każdego z Wykonawców: 

 
 
 
 
 
 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Kryterium 

Cena 

Kryterium 
doświadczenie 
wykonawcy w 
prowadzeniu 

szkoleo objętych 
przedmiotem 
zamówienia 

Kryterium posiadanie 
przez instytucję 

szkoleniową certyfikatu 
jakości usług 

obejmującego  swoim 
zakresem przedmiot 

zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

Centrum Edukacji Zawodowej 
CARGO 
ul. Krakowska 9 
43-600 Jaworzno 

== == == 
Oferta 

odrzucona 

2. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach  
Ośrodek Kształcenia Zawodowego  
ul. Hajducka 21 
41-500 Chorzów 

== == == 
Oferta 

odrzucona 

3. 
Europartner  Sp. z o.o.  
ul. Wschodnia 6 
43-600 Jaworzno 

== == == 

Wykonawca 
wykluczony 

– Oferta 
odrzucona 

 
 
Częśd III – Spawanie metodą MAG (II moduły) 

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uznał ofertę nr 1 złożoną przez 
Energomontaż-Południe SA Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Katowicach przy ul. 
Książęcej 12. 

 
 

Uzasadnienie: 
 Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert spośród 
ofert nieodrzuconych i uzyskała największą ilośd punktów.  
 
Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert oraz punktacja łączna uzyskana przez każdego z Wykonawców: 

 
 
 
 
 
 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Kryterium 

Cena 

Kryterium 
doświadczenie 
wykonawcy w 
prowadzeniu 

szkoleo objętych 
przedmiotem 
zamówienia 

Kryterium posiadanie 
przez instytucję 

szkoleniową certyfikatu 
jakości usług 

obejmującego  swoim 
zakresem przedmiot 

zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

Energomontaż – Południe S.A  
Centrum Szkoleniowe 
ul. Książęca 12 
40-725 Katowice 

45,00 40,00 15,00 100,00 



2. 

Centrum Edukacji Zawodowej 
CARGO 
ul. Krakowska 9 
43-600 Jaworzno 

39,96 40,00 15,00 94,96 

3. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach  
Ośrodek Kształcenia Zawodowego  
ul. Hajducka 21 
41-500 Chorzów 

38,94 10,00 15,00 63,94 

 
Częśd IV – Profesjonalna opiekunka 

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uznał ofertę nr 7 złożoną przez Centrum Edukacji 
Zawodowej CARGO z siedzibą w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9. 
Uzasadnienie: 

 Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert spośród 
ofert nieodrzuconych i uzyskała największą ilośd punktów.  

 
Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert oraz punktacja łączna uzyskana przez każdego z Wykonawców: 

 
 
 
 
 
 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Kryterium 

Cena 

Kryterium 
doświadczenie 
wykonawcy w 
prowadzeniu 

szkoleo objętych 
przedmiotem 
zamówienia 

Kryterium posiadanie 
przez instytucję 

szkoleniową certyfikatu 
jakości usług 

obejmującego  swoim 
zakresem przedmiot 

zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

Centrum Edukacji Zawodowej 
CARGO 
ul. Krakowska 9 
43-600 Jaworzno 

35,90 40,00 15,00 90,90 

2. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach  
Ośrodek Kształcenia Zawodowego  
ul. Hajducka 21 
41-500 Chorzów 

27,40 20,00 15,00 62,40 

3. 
Europartner  Sp. z o.o.  
ul. Wschodnia 6 
43-600 Jaworzno 

45,00 20,00 15,00 80,00 

4. 

Logosoft Wojciech Cichocki  
ul. Karola Miarki 22/1 
41-800 Zabrze 

38,43 20,00 15,00 73,43 

 
 
Częśd V – Pracownik stanowiska kasowego z obsługą urządzeo fiskalnych 

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uznał ofertę nr 4 złożoną przez PRO COIG Spółka 
z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100a. 
Uzasadnienie: 
Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert spośród 
ofert nieodrzuconych i uzyskała największą ilośd punktów.  



Nazwa i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert oraz punktacja łączna uzyskana przez każdego z Wykonawców: 

 
 
 
 
 
 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Kryterium 

Cena 

Kryterium 
doświadczenie 
wykonawcy w 
prowadzeniu 

szkoleo objętych 
przedmiotem 
zamówienia 

Kryterium posiadanie 
przez instytucję 

szkoleniową certyfikatu 
jakości usług 

obejmującego  swoim 
zakresem przedmiot 

zamówienia 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy 
Szkoły „KISS” w Katowicach, 
Oddział Dąbrowa Górnicza 
ul. Sienkiewicza 2b 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

== == == 
Oferta 

odrzucona 

2. 

PRO COIG Spółka z o.o. 
ul. Mikołowska 100a 
40-065 Katowice 

45,00 40,00 0,00 85,00 

3. 

Centrum Edukacji Zawodowej 
CARGO 
ul. Krakowska 9 
43-600 Jaworzno 

18,43 40,00 15,00 73,43 

 
 

Dziękujemy za udział w przetargu. 


