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WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY 

UDZIAŁ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 
 

Dot. postępowania na: Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu „Azymut na sukces – program 
wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i 
Usług w Łodzi 

ZESTAWIENIE OFERT  
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO ZAMAWIAJACEGO DO DNIA 14.08.2017 r. 

 
Część 1.  

Nr Nazwa wykonawcy 
Cena 

brutto 

Ilość 
punktów 

za 
kryterium 

cena 

Kryterium 
pozacenowe – 

Doświadczenie 
trenera  

Ilość 
punktów za 
kryterium 

pozacenowe 

ŁĄCZNA 
 ilość 

punktów za 
oba kryteria 

1 My WAY by Raibow Tours 
 sp. z o.o. 

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łodź  

9.999,90 
zł1 

60 pkt 20 szkoleń 20 pkt 80 pkt 

 
Część 2  
 

Nr Nazwa wykonawcy 
Cena 

brutto 

Ilość 
punktów 

za 
kryterium 

cena 

Kryterium 
pozacenowe – 

Doświadczenie 
trenera   

Ilość 
punktów za 
kryterium 

pozacenowe 

ŁĄCZNA 
ilość 

punktów 
za oba 

kryteria 
1 Kadry Turystyki  

sp. z o.o. 
ul Kolejowa 47/47, 01-210 

Warszawa 
 

17.700,00 
zł 

54,91 pkt Ponad 40 szkoleń 40 94,91 

2 My WAY by Raibow Tours 
 sp. z o.o. 

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 

16.200,00 
zł 

60 pkt 0 szkoleń 0 
(nie złożono 
Karty oceny) 

60 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Cena po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej  
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Część 3  

Nr Nazwa wykonawcy 
Cena 

brutto 

Ilość 
punktów 

za 
kryterium 

cena 

Kryterium 
pozacenowe – 

Doświadczenie 
trenera  

Ilość 
punktów za 
kryterium 

pozacenowe 

ŁĄCZNA 
ilość 

punktów 
za oba 

kryteria 
1 Kadry Turystyki sp. z o.o. 

ul Kolejowa 47/47, 01-210 
Warszawa 

 

38.700,00 
zł 

60 Ponad 40 szkoleń 40 pkt 100 pkt 

2 My WAY by Raibow Tours  
sp. z o.o. 

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 

48.600,00 
zł 

47,78 0 0 pkt 
(nie złożono 
Karty oceny) 

47,78 pkt 

 
 

INFORMACJA  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI 1 – 3  

 
ORAZ 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 4 – 6  

 
Postanowienia ogólne 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „„Azymut na sukces – program wsparcia 
kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi 

 
Dane Zamawiającego: 

Zespół Szkół Ekonomii i Usług 
im. Natalii Gąsiorowskiej 

93-533 Łódź 
ul. Astronautów 19 

e mail: projekt_azymut@op.pl 
 

Informacja dotycząca złożonych ofert 
 
W niniejszym postępowaniu w terminie tj. do dnia 14.08.2017r.  r godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty. 
Oferta nr 1 – Kadry Turystyki sp. z o.o. 
Oferta nr 2 - My WAY by Raibow Tours sp. z o.o.  

mailto:projekt_azymut@op.pl
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Wykonawca Kadry Turystyki sp. z o.o.  wykazał spełnienie warunku udziału  w części 2 i 3 w zakresie 
zdolności zawodowej wykonawcy tj. wykazał, że trenerzy, którzy będą prowadzić szkolenia 
odpowiednio w części 2 i 3  posiadają wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.  
Zgodnie z Kartą oceny – trenerzy wskazani w części 2 i 3 przeprowadzili, oprócz szkoleń 
wymienionych w celu spełnienia warunku  udziału - dodatkowo ponad 40 szkoleń. Wykonawca złożył 
też wymagane przez Zamawiającego  dokumenty.  
 
Wykonawca My Way Tours sp. z o.o. wykazał spełnienie warunku udziału  w części 1- 3 w zakresie 
zdolności zawodowej wykonawcy tj. wykazał, że trenerzy, którzy będą prowadzić szkolenia 
odpowiednio w części 1-3  posiadają wymagane przez Zamawiającego doświadczenie. 
Wykonawca do oferty załączył Kartę oceny dla części 1, z którego wynika, że  trener wskazany w tej 
części przeprowadził , oprócz szkoleń wymienionych w celu spełnienia warunku  udziału  - 
dodatkowo 20 szkoleń.  
Wykonawca nie  załączył do oferty Karty oceny dla części 2 i 3, a tym samym zgodnie  z 
postanowieniami Zapytania ofertowego wykonawca w tym podkryterium dla części 2 i 3 otrzymał 0 
pkt. Karta oceny jest dokumentem nieuzupełnialnym i nie podlega zmianie, ani uzupełnieniu. Nie 
można jej bowiem złożyć po terminie  składania ofert. Wykonawca złożył też wymagane przez 
Zamawiającego  dokumenty. 
 

Ofertą najkorzystniejszą jest: 
 

 W części 1 – oferta złożona przez My Way Rainnbow Tours sp. z o.o., która 
otrzymała łącznie 80 pkt (60 pkt  z kryterium cena i 20 pkt  z kryterium 
Doświadczenie trenera)  
 

 W części 2 – oferta złożona przez Kadry  Turystyki sp. z o.o., która otrzymała 
łącznie 94,91 pkt (54,91 pkt  z kryterium cena i 40 pkt  kryterium Doświadczenie 
trenera)  
 

 W części 3 – oferta złożona przez  Kadry  Turystyki sp. z o.o., która otrzymała 
łącznie 100 pkt (60 pkt  z kryterium cena i 40 pkt  kryterium Doświadczenie 
trenera)  

 
O terminie zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym pismem.  
 
 Postępowanie w części 4 , 5 i 6 zostało unieważnione  ze względu na brak ofert.  
 
Łódź, dnia 25.08.2017 r.                                                                                                               

Dyrektor ZSEiU w Łodzi 
Ewa Baczewska 

/podpis nieczytelny/ 

Zamieszczono: 
1. na stronie internetowej Zamawiającego 
2. w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkuecyjnosci.gov.pl) 

http://www.bazakonkuecyjnosci.gov.pl/
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3. przesłano wykonawcom drogą elektroniczną 
4. a/a/ 


