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BDG-WZPU.2501.8.2020.13.MM

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szkolenia dla pracowników z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury kolejowej”
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu nr POPT.01.02.00-00-0314/20 pn.: „Wsparcie 
realizacji zadań UTK poprzez rozwój potencjału kadrowego w 2020 r.” współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Działając na podstawie pkt 15.1 Ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej „OOZ”, 
Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu:

Jako najkorzystniejsza w Części 1 została wybrana oferta złożona przez:
Ottima plus sp. z o.o.

ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest zgodna z OOZ, spełnia wymogi formalne, jest podpisana przez upoważnioną 
osobę, a także jest ofertą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert w 
oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją 
w poszczególnych kryteriach i punktacją łączną przedstawia poniższa tabela:

Lp. Firma i adres 
Wykonawcy

Cena oferty 
(brutto 
PLN)

Punkty w 
kryterium 

Cena

Punkty w 
podkryterium 2.1 
Doświadczenie 

wyrażone w 
godzinach 

szkoleniowych

Punkty w 
podkryterium 2.2 
Doświadczenie 

wyrażone w liczbie 
budowlanych 

projektów

Punkty w 
kryterium 

Doświadczenie 
(2.1+ 2.2)

Łączna 
punktacja

1. Ottima plus sp. z 
o.o. 22 014,00 zł 60,00 0 11,43 11,43 71,43

2.

Stowarzyszenie 
na rzecz 
Interoperacyjności 
i Rozwoju 
Transportu 
Szynowego

55 800,00 zł 23,67 20,00 20,00 40,00 63,67

http://www.utk.gov.pl/
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Jako najkorzystniejsza w Części 2 została wybrana oferta złożona przez:
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest zgodna z OOZ, spełnia wymogi formalne, jest podpisana przez upoważnioną 
osobę, a także jest ofertą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert w 
oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją 
w poszczególnych kryteriach i punktacją łączną przedstawia poniższa tabela:

Lp. Firma i adres Wykonawcy Cena oferty 
(brutto PLN)

Punkty w 
kryterium 

Cena

Punkty w 
kryterium 

Doświadczenie

Łączna 
punktacja

1.
Stowarzyszenie na rzecz 
Interoperacyjności i Rozwoju 
Transportu Szynowego

26 982,00 zł 48,95 40,00 88,95

2. Ottima plus sp. z o.o. 22 014,00 zł 60,00 24,00 84,00

Jako najkorzystniejsza w Części 3 została wybrana oferta złożona przez:
Ottima plus sp. z o.o.

ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest zgodna z OOZ, spełnia wymogi formalne, jest podpisana przez upoważnioną 
osobę, a także jest ofertą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert w 
oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją 
w poszczególnych kryteriach i punktacją łączną przedstawia poniższa tabela:

Lp. Firma i adres Wykonawcy Cena oferty 
(brutto PLN)

Punkty w 
kryterium 

Cena

Punkty w 
kryterium 

Doświadczenie

Łączna 
punktacja

1. Ottima plus sp. z o.o. 39 114,00 zł 60,00 0 60,00

Jako najkorzystniejsza w Części 4 została wybrana oferta złożona przez:
Ottima plus sp. z o.o.

ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

Uzasadnienie wyboru:

http://www.utk.gov.pl/
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Oferta jest zgodna z OOZ, spełnia wymogi formalne, jest podpisana przez upoważnioną 
osobę, a także jest ofertą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert w 
oparciu o ustalone kryteria oceny ofert.
Zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją 
w poszczególnych kryteriach i punktacją łączną przedstawia poniższa tabela:

Lp. Firma i adres Wykonawcy Cena oferty 
(brutto PLN)

Punkty w 
kryterium 

Cena

Punkty w 
kryterium 

Doświadczenie

Łączna 
punktacja

1. Ottima plus sp. z o.o. 36 810,00 zł 60,00 40,00 100,00

Podstawa prawna:
Zamawiający, działając zgodnie z pkt 12.9 OOZ, wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

GRZEGORZ PRUSIK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

MONITOROWANIA I 
BEZPIECZEŃSTWA

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo

http://www.utk.gov.pl/
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