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Tomaszów Lubelski, 19 października 2022 r. 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami 

certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie 
Lubelskim w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim’’. 

NUMER POSTĘPOWANIA:ZSTM.26.15.2022 
 

 
 

Zamówienie to finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Projektu nr: RPLU.12.04.00-IZ.00-06-0017/19, pod 

nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim. ” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia.  Uzasadnienie decyzji: 

Art. 255 ust. 1 ustawy Pzp - Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części 2 zamówienia złożoną przez 
Wykonawcę, tj. SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704, Lublin  Uzasadnienie decyzji: Oferta złożona przez 

w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SWZ ( „Cena” – waga 50,00 %, „Doświadczenie prowadzących” – 

waga 20,00 %, „Wskaźnik zdawalności” – waga 30,00 %) 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 50,00 %, „Wskaźnik 

zdawalności.” – waga 30,00 %, „Doświadczenie prowadzących” – waga 20,00 %, ) Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących 
Wykonawców: 

1. SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704, Lublin 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom: 
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Lp. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium 

“Cena” (waga 

50,00 ) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium 

“Wskaźnik 

zdawalności.” 
(waga 30,00 ) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 
kryterium 

“Doświadczenie 

prowadzących” 
(waga 20,00 ) 

Łączna ilość 
punktów 

przyznanych 
ofercie 

1. SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9A, 

20-704, Lublin 

50,00 30,00 20,00 100,00 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAKRESIE CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części 3 zamówienia złożoną przez 

Wykonawcę, tj. Ośrodek Szkolenia Kierowców “CABRIO” Tomasz Nelc, Gminna 49, 22-400, Zamość  
Uzasadnienie decyzji: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została 

uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SWZ ( „Cena” – waga 50,00 
%, „Doświadczenie prowadzących” – waga 20,00 %, „Wskaźnik zdawalności” – waga 30,00 %) 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 50,00 %, „Wskaźnik 

zdawalności.” – waga 30,00 %, „Doświadczenie prowadzących” – waga 20,00 %, ) Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących 
Wykonawców: 

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców “CABRIO” Tomasz Nelc, Gminna 49, 22-400, Zamość 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom: 

Lp. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 

kryterium 
“Cena” (waga 

50,00 ) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 

kryterium 
“Wskaźnik 

zdawalności.” 
(waga 30,00 ) 

Ilość punktów 
przyznanych 

ofercie w 

kryterium 
“Doświadczenie 

prowadzących” 
(waga 20,00 ) 

Łączna ilość 
punktów 

przyznanych 

ofercie 

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców 

“CABRIO” Tomasz Nelc, Gminna 49, 

22-400, Zamość 

50,00 30,00 20,00 100,00 
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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAKRESIE CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części 4 zamówienia złożoną przez 

Wykonawcę, tj. Ośrodek Szkolenia Kursowego WUBEX Krzysztof Szwed, ul. “Wira” Bartoszewskiego 5, 23-
400, Biłgoraj  Uzasadnienie decyzji: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 

pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SWZ ( „Cena” – 
waga 50,00 %, „Doświadczenie prowadzących” – waga 20,00 %, „Wskaźnik zdawalności” – waga 30,00 %) 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 50,00 %, „Wskaźnik 
zdawalności.” – waga 30,00 %, „Doświadczenie prowadzących” – waga 20,00 %, ) Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących 

Wykonawców: 

1. Ośrodek Szkolenia Kursowego WUBEX Krzysztof Szwed, ul. “Wira” Bartoszewskiego 5, 23-400, Biłgoraj 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom: 

Lp. Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Ilość punktów 

przyznanych 
ofercie w 

kryterium 
“Cena” (waga 

50,00 ) 

Ilość punktów 

przyznanych 
ofercie w 

kryterium 
“Wskaźnik 

zdawalności.” 

(waga 30,00 ) 

Ilość punktów 

przyznanych 
ofercie w 

kryterium 
“Doświadczenie 

prowadzących” 

(waga 20,00 ) 

Łączna ilość 

punktów 
przyznanych 

ofercie 

1. Ośrodek Szkolenia Kursowego 

WUBEX Krzysztof Szwed, ul. “Wira” 

Bartoszewskiego 5, 23-400, Biłgoraj 

50,00 30,00 20,00 100,00 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAKRESIE CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części 5 zamówienia złożoną przez 

Wykonawcę, tj. SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704, Lublin  Uzasadnienie decyzji: Oferta złożona przez 
w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SWZ ( „Cena” – waga 50,00 %, „Doświadczenie prowadzących” – 
waga 20,00 %, „Wskaźnik zdawalności” – waga 30,00 %) 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt. i została uznana za ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 50,00 %, „Wskaźnik 

zdawalności.” – waga 30,00 %, „Doświadczenie prowadzących” – waga 20,00 %, ) Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących 

Wykonawców: 

1. SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704, Lublin 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom: 

Lp. Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Ilość punktów 

przyznanych 
ofercie w 

kryterium 
“Cena” (waga 

50,00 ) 

Ilość punktów 

przyznanych 
ofercie w 

kryterium 
“Wskaźnik 

zdawalności.” 

(waga 30,00 ) 

Ilość punktów 

przyznanych 
ofercie w 

kryterium 
“Doświadczenie 

prowadzących” 

(waga 20,00 ) 

Łączna ilość 

punktów 
przyznanych 

ofercie 

1. SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9A, 

20-704, Lublin 

50,00 30,00 20,00 100,00 
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