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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie oraz realizację 
warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości. 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 t.j. ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w imieniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości przekazuję 
następujące informacje: 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

w powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty: 

Część I – województwo dolnośląskie 

Wykonawca: Effective IT Trainings Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa 

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi 

w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

 

Część V – województwo łódzkie 

Wykonawca: Effective IT Trainings Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa 

Uzasadnienie: jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w tej części zamówienia. Oferta uzyskała 

największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega 

odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

Część VI – województwo małopolskie 

Wykonawca: Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 ul. Rybnicka 29 44-100 Gliwice 

Uzasadnienie: jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w tej części zamówienia. Oferta 

uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega 

odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

Część VII – województwo mazowieckie 

Wykonawca: Effective IT Trainings Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa 
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Uzasadnienie jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w tej części zamówienia. Oferta uzyskała 

największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega 

odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

Część VIII – województwo opolskie 

Wykonawca: Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 ul. Rybnicka 29 44-100 Gliwice 

Uzasadnienie: jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w tej części zamówienia. Oferta 

uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega 

odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

Część XI – województwo pomorskie 

Wykonawca: Effective IT Trainings Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa 

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi 

w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

Część XII – województwo śląskie 

Wykonawca: Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 ul. Rybnicka 29 44-100 Gliwice 

Uzasadnienie jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu w tej części zamówienia. Oferta uzyskała 

największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega 

odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

II. Informacja o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy założyli 

oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert. 

 
Część I Wykonawca   

Kryterium Effective IT Trainings 
Sp. z o.o. ul. Piękna 
24/26A 00-549 
Warszawa 

Śląskie Centrum 
Kompetencji 
Przemysłu 4.0 ul. 
Rybnicka 29 44-100 
Gliwice 

Politechnika 
Wrocławska Wydział 
Mechaniczny 
Ul. Wybrzeże St. 
Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław 

Cena 23,59 25,00 10,66 

Sposób realizacji zamówienia 8,00 2,00 8,00 
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Zakres demonstrowanych 
technologii w oparciu o 
Infrastrukturę demonstracyjną 
wykorzystywaną w przedłożonej 
ofercie realizacji warsztatów 

22,00 14,00 22,00 

Zakres biznesowy warsztatu 15,00 9,00 16,00 

Infrastruktura pokazowa 
kompleksowego procesu 
produkcyjnego z uwzględnieniem 
różnych technologii Przemysłu 4.0, 
tzw. model fabryki przyszłości do 
przeprowadzenia praktycznych 
pokazów z użyciem sprzętu i 
oprogramowania zgodnego z 
tematyką z kryterium, o którym 
mowa w pkt 12.5. 

2,00 2,00 2,00 

Deklarowana liczba uczestników 
warsztatów na terenie danego 
województwa 

5,00 1,00 2,00 

Doświadczenie w przemyśle kadry 
dydaktycznej 

10,00 8,00 9,00 

Ocena łączna 85,59 61,00 69,66 

 
Część V Wykonawca 

Kryterium Effective IT Trainings Sp. z o.o. 
ul. Piękna 24/26A 00-549 
Warszawa 

Cena 25,00 

Sposób realizacji zamówienia 8,00 

Zakres demonstrowanych technologii w oparciu o Infrastrukturę 
demonstracyjną wykorzystywaną w przedłożonej ofercie realizacji 
warsztatów 

22,00 

Zakres biznesowy warsztatu 15,00 

Infrastruktura pokazowa kompleksowego procesu produkcyjnego z 
uwzględnieniem różnych technologii Przemysłu 4.0, tzw. model fabryki 
przyszłości do przeprowadzenia praktycznych pokazów z użyciem 
sprzętu i oprogramowania zgodnego z tematyką z kryterium, o którym 
mowa w pkt 12.5. 

2,00 

Deklarowana liczba uczestników warsztatów na terenie danego 
województwa 

5,00 

Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej 10,00 

Ocena łączna 87,00 

 
Część VI  

Kryterium Śląskie Centrum Kompetencji 
Przemysłu 4.0 ul. Rybnicka 29 44-
100 Gliwice 

Cena 25,00 

Sposób realizacji zamówienia 2,00 

Zakres demonstrowanych technologii w oparciu o Infrastrukturę 
demonstracyjną wykorzystywaną w przedłożonej ofercie realizacji 
warsztatów 

14,00 
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Zakres biznesowy warsztatu 9,00 

Infrastruktura pokazowa kompleksowego procesu produkcyjnego z 
uwzględnieniem różnych technologii Przemysłu 4.0, tzw. model fabryki 
przyszłości do przeprowadzenia praktycznych pokazów z użyciem 
sprzętu i oprogramowania zgodnego z tematyką z kryterium, o którym 
mowa w pkt 12.5. 

2,00 

Deklarowana liczba uczestników warsztatów na terenie danego 
województwa 

1,00 

Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej 8,00 

Ocena łączna 61,00 

 
Część VII  

Kryterium Effective IT Trainings Sp. z o.o. 
ul. Piękna 24/26A 00-549 
Warszawa 

Cena 25,00 

Sposób realizacji zamówienia 8,00 

Zakres demonstrowanych technologii w oparciu o Infrastrukturę 
demonstracyjną wykorzystywaną w przedłożonej ofercie realizacji 
warsztatów 

22,00 

Zakres biznesowy warsztatu 15,00 

Infrastruktura pokazowa kompleksowego procesu produkcyjnego z 
uwzględnieniem różnych technologii Przemysłu 4.0, tzw. model fabryki 
przyszłości do przeprowadzenia praktycznych pokazów z użyciem 
sprzętu i oprogramowania zgodnego z tematyką z kryterium, o którym 
mowa w pkt 12.5. 

2,00 

Deklarowana liczba uczestników warsztatów na terenie danego 
województwa 

5,00 

Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej 10,00 

Ocena łączna 87,00 

 
Część VIII  

Kryterium Śląskie Centrum Kompetencji 
Przemysłu 4.0 ul. Rybnicka 29 44-
100 Gliwice 

Cena 25,00 

Sposób realizacji zamówienia 2,00 

Zakres demonstrowanych technologii w oparciu o Infrastrukturę 
demonstracyjną wykorzystywaną w przedłożonej ofercie realizacji 
warsztatów 

14,00 

Zakres biznesowy warsztatu 9,00 

Infrastruktura pokazowa kompleksowego procesu produkcyjnego z 
uwzględnieniem różnych technologii Przemysłu 4.0, tzw. model fabryki 
przyszłości do przeprowadzenia praktycznych pokazów z użyciem 
sprzętu i oprogramowania zgodnego z tematyką z kryterium, o którym 
mowa w pkt 12.5. 

2,00 

Deklarowana liczba uczestników warsztatów na terenie danego 
województwa 

1,00 

Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej 8,00 

Ocena łączna 61,00 
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Część XI Wykonawca 

Kryterium Effective IT Trainings Sp. z 
o.o. ul. Piękna 24/26A 00-
549 Warszawa 

Pomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. ul. Obrońców 
Wybrzeża 2 76-200 
Słupsk Park 
Technologiczny S.A. ul. 
Partyzantów 17 75-411 
Koszalin Politechnika 
Koszalińska ul. 
Śniadeckich 2 75-453 
Koszalin 

Cena 23,99 25,00 

Sposób realizacji zamówienia 8,00 8,00 

Zakres demonstrowanych technologii w oparciu o 
Infrastrukturę demonstracyjną wykorzystywaną w 
przedłożonej ofercie realizacji warsztatów 

18,00 16,00 

Zakres biznesowy warsztatu 15,00 9,00 

Infrastruktura pokazowa kompleksowego procesu 
produkcyjnego z uwzględnieniem różnych 
technologii Przemysłu 4.0, tzw. model fabryki 
przyszłości do przeprowadzenia praktycznych 
pokazów z użyciem sprzętu i oprogramowania 
zgodnego z tematyką z kryterium, o którym mowa 
w pkt 12.5. 

2,00 2,00 

Deklarowana liczba uczestników warsztatów na 
terenie danego województwa 

5,00 5,00 

Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej 10,00 10,00 

Ocena łączna 81,99 75,00 

 

Część XII Wykonawca 

Kryterium Śląskie Centrum Kompetencji 
Przemysłu 4.0 ul. Rybnicka 29 
44-100 Gliwice 

Cena 25,00 

Sposób realizacji zamówienia 2,00 

Zakres demonstrowanych technologii w oparciu o Infrastrukturę 
demonstracyjną wykorzystywaną w przedłożonej ofercie realizacji 
warsztatów 

14,00 

Zakres biznesowy warsztatu 9,00 

Infrastruktura pokazowa kompleksowego procesu produkcyjnego z 
uwzględnieniem różnych technologii Przemysłu 4.0, tzw. model fabryki 
przyszłości do przeprowadzenia praktycznych pokazów z użyciem 
sprzętu i oprogramowania zgodnego z tematyką z kryterium, o którym 
mowa w pkt 12.5. 

2,00 

Deklarowana liczba uczestników warsztatów na terenie danego 
województwa 

5,00 

Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej 8,00 

Ocena łączna 65,00 

 


