
Radomsko, dnia 07.10.2022 r.

Zamawiający: Powiat Radomszczański/ I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w 
Radomsku

Dotyczy: Postępowanie pn. „Realizacja usługi edukacyjnej dla przedstawicieli rady pedagogicznej I 
Liceum     Ogólnokształcącego w Radomsku polegającej na zorganizowaniu, przeprowadzeniu i 
skoordynowaniu pięciu szkoleń doskonalących w ramach projektu konkursowego 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 pn. „Cyfrowa szkoła – rozwój edukacji 
cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego przez Dyrekcję I Liceum 
Ogólnokształcącego im. F. Fabianiego w Radomsku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto na realizację usługi edukacyjnej 
dla przedstawicieli rady pedagogicznej I Liceum     Ogólnokształcącego w Radomsku wybrana 
została oferta nr 3 Wykonawcy: PCG Edukacja Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź.

Oferta wybranego Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w zaproszeniu do składania ofert, otrzymała największą ilość punktów w 
ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta
nie podlega odrzuceniu.

.Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 7.10.2022 r. do godz. 15 wpłynęły 
3 oferty Wykonawców:
Oferta nr 1: EDUCAFE SP. Z O.O., Zygmuntowska 37/1, 78-100 Kołobrzeg
Oferta nr 2: FACH SP Z O.O., ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ
Oferta nr 3: PCG Edukacja Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź

Porównanie złożonych ofert według kryteriów oceny określonych w zaproszeniu do składania ofert, 
na podstawie.

Nazwa kryterium oceny ofert wraz z informacją o sposobie 
oceny

Przyznana liczba punktów
Oferta

nr 1
Oferta

nr 2
Oferta

nr 3
Cena brutto – 60 % - 60 pkt
Dla  oceny  punktowej  ofert  w  kryterium  „Cena  brutto”  zastosowany  zostanie
wzór:
Wci = (Cmin / Ci) x  Wmax

60,00 51,98 23,50

Akredytacja placówki doskonalenia nauczycieli – 20% - 20 pkt
Na etapie oceny ofert w ramach kryterium pn. „Akredytacja placówki 

0,00 0,00 20,00
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doskonalenia nauczycieli” Wykonawca otrzyma 20 punktów, jeśli na dzień 
upływu terminu składania ofert posiada on ważny status akredytowanej placówki 
doskonalenia nauczycieli przyznanej przez Kuratora Oświaty na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.10.2018 r. Ocena 
zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług edukacyjnych 
skierowanych do nauczycieli – 20% - 20 pkt 
Na etapie oceny ofert w ramach kryterium pn. „Doświadczenie Wykonawcy w
realizacji usług edukacyjnych skierowanych do nauczycieli” Wykonawca otrzyma
20 punktów, jeśli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
wykonał minimum 3 usługi, z których każda:
 polegała na realizacji cyklu szkoleń doskonalących skierowanych do min. 30

nauczycieli  (1  nauczyciel  mógł  uczestniczyć  w  kilku  szkoleniach  objętych
usługą), 

 w  ramach  usługi  zorganizowano  i  przeprowadzono  minimum  4  różne
tematycznie szkolenia, 

 w ramach usługi zrealizowano łącznie min. 40 godzin szkoleniowych,
 w  ramach  usługi  Wykonawca  zobowiązany  był  co  najmniej  do  analizy

osiągniętych  planowanych  efektów  kształcenia,  prowadzenia  dokumentacji
szkoleniowej, wydania zaświadczeń ukończenia szkolenia. 

Ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  informacji  zawartych  w  formularzu
ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

0,00* 0,00 20,00

Łączna liczba punktów 60,00 51,98 63,50
  
*Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym 3 usługi. Na podstawie informacji przedstawionych 
w formularzu, usługi nie spełniają wymogów określonych w zaproszeniu do składania ofert.

…………………………………………
(podpis i pieczęć Dyrektora)
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