
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0013/19  pn. „Personalizacja mody” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Łódź, dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

Zamawiający:  

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowanie  na usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów 

                zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia 

                umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 

                Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01- 

                10-0013/19 pn. „Personalizacja mody” współfinansowanym ze środków 

                Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

                Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  

                „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 

                Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe (Nr sprawy: ZSPM/2/U/2021) 

               - Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (wyniku postępowania), 

               - Informacja o unieważnieniu postępowania (wyniku postępowania) 

 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert (na części I, II, III, V, VI i VII 

zamówienia) oraz unieważnieniu postępowania (w części IV zamówienia): 

 

Część I zamówienia: 

- kurs bieliźniarstwa (dla uczniów): 

 



Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0013/19  pn. „Personalizacja mody” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres 

wykonawcy 

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

Jakość 

Łączna 
cena 

ofertowa 
brutto 

Jakość Łącznie 

1 

PC Open Sp. z o.o.  
ul. Dowborczyków 
30/34 lok.1.02 
90-019 Łódź 

28 200,00 zł 
 

 
konsultacje  
przez okres  
3 miesięcy  
po zakończeniu 
kursu/szkolenia 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Część II zamówienia: 

- kurs projektowania odzieży 3D (dla uczniów): 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres wykonawcy 

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

Jakość 

Łączna 
cena 

ofertowa 
brutto 

Jakość Łącznie 

2 

CAD Planet Sp. z o.o.  
ul. Dowborczyków 
30/34 lok.1.02 
90-019 Łódź 

 

38 400,00 zł 
 

 
konsultacje  
przez okres  
3 miesięcy  
po zakończeniu 
kursu/szkolenia 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Część III zamówienia: 

- kurs stopniowania (dla uczniów): 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres 

wykonawcy 

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

Jakość 

Łączna 
cena 

ofertowa 
brutto 

Jakość Łącznie 

1 

PC Open Sp. z o.o.  
ul. Dowborczyków 
30/34 lok.1.02 
90-019 Łódź 

 

27 020,00 zł 
 

 
konsultacje  
przez okres  
3 miesięcy  
po zakończeniu 
kursu/szkolenia 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Część IV zamówienia: 

- kurs materiałoznawstwa i technik drukarskich dla odzieżowników (dla uczniów): 
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    uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

 - Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

   uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

 - Do upływu terminu składania ofert na niniejszą część zamówienia nie została złożona 

         żadna oferta. 

Część V zamówienia: 

- kurs obsługi programu GrafisCad (dla uczniów): 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres 

wykonawcy 

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

Jakość 

Łączna 
cena 

ofertowa 
brutto 

Jakość Łącznie 

1 

PC Open Sp. z o.o.  
ul. Dowborczyków 
30/34 lok.1.02 
90-019 Łódź 

 

54 000,00 zł 

 

 

konsultacje  
przez okres  
3 miesięcy  
po zakończeniu 
kursu/szkolenia 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Część VI zamówienia: 

- kurs obsługi programu GrafisCad (dla nauczycieli): 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres 

wykonawcy 

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

Jakość 

Łączna 
cena 

ofertowa 
brutto 

Jakość Łącznie 

1 

PC Open Sp. z o.o.  
ul. Dowborczyków 
30/34 lok.1.02 
90-019 Łódź 

 

27 000,00 zł 
 

 
konsultacje  
przez okres  
3 miesięcy  
po zakończeniu 
kursu/szkolenia 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Część VII zamówienia: 

- kurs projektowania odzieży 3D (VST) – (dla nauczycieli): 
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres wykonawcy 

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

Jakość 

Łączna 
cena 

ofertowa 
brutto 

Jakość Łącznie 

2 

CAD Planet Sp. z o.o.  
ul. Dowborczyków 
30/34 lok.1.02 
90-019 Łódź 

 

19 200,00 zł 
 

 
konsultacje  
przez okres  
3 miesięcy  
po zakończeniu 
kursu/szkolenia 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 
uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszych ofert (na części: I-III, V-VII zamówienia): 

 - Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu  

o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia kryteriami wyboru 

najkorzystniejszej oferty są: łączna cena ofertowa brutto oraz jakość. 

uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszych ofert-na części: I-III, V-VII zamówienia: 

 - wybrana oferta (na poszczególne części zamówienia) była jedyną ważną, 

niepodlegającą odrzuceniu ofertą, jaka wpłynęła na wykonanie zamówienia. Oferta 

uzyskała najwyższą ilość punktów i została złożona przez Wykonawcę, który wykazał 

brak podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu  

i specyfikacją warunków zamówienia. 

 

  Na  podstawie art. 308 ustawy Prawo zamówieniem publicznych Zamawiający wyznacza: 

 - termin zawarcia umów: do 30 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 

 - miejsce zawarcia umów: siedziba Zamawiającego (Zespół Szkół Przemysłu Mody 

w Łodzi, ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź) – Sekretariat (piętro I). 

 
  

 


