
lll. I POWIATOWY URZAD PRACY W NIDZICY
ul. Traugutta 23, 13- 100 NIDZICA, "89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@.tp.gov.pl

Nidzica, 26.1 0.2011 r.

OGLOSZENIE

o wyborze naj korzystniejszej oferty i wyniku postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPI.5522-2/DDI11 w trybie
przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz
Zamawiaiacego szkolenia Spawanie metoda MIG dla 10 osób bezrobotnych.

Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy ul Traugutta 23 dzialajac zgodnie z art. 92 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (tekst jedn.: DZ. U. z 201 Or. Nr
113 poz. 759 z pózno zm), oglasza, ze:

I. w prowadzonym postepowaniu wplynely nastepuiace oferty:

- oferta nr 1 - zlozona przez Warminsko-Mazurski Zaklad Doskonalenia Zawodowego w
Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy ul. K. Barke 2, 13-100 Nidzica

- oferta nr 2 - zlozona przez Warminsko-Mazurska Izbe Rzemiosla i Przedsiebiorczosci
Centrum Ksztalcenia Zawodowego ul. Prosta 38,10-029 Olsztyn

II. w prowadzonym postepowaniu ofertom przyznano nastepujaca punktacje w poszczególnych
kryteriach:

oferta nr 1:

• cena - 120 pkt,

• doswiadczenie Wykonawcy - Opkt,

• posiadanie certyfikatów jakosci uslug - 9 pkt.

Laczna punktacja przyznana ofercie nr 1: 129 pkt.

III. w prowadzonym postepowaniu wybrano oferte nr 1 zlozona przez Warminsko-Mazurski
Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy
ul. K. Barke 2, 13-100 Nidzica. Cena wybranej oferty brutto - 1.240,50 zl na osobe,
12.405,00 zl za grupe lO-osobowa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskala najwyzsza wartosc punktowa we wszystkich kryteriach lacznie - 129 pkt.
Cena oferty miesci sie w kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamówienia.



IV. w prowadzonym postepowaniu odrzucono nastepujace oferty:

1) oferta nr 2 - zlozona przez Warminsko-Mazurska Izbe Rzemiosla i Przedsiebiorczosci
Centrum Ksztalcenia Zawodowego ul. Prosta 38,10-029 Olsztyn

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty nr 2:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien

publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z pózno zm) Zamawiajacy odrzuca oferte,

jezeli jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie ze zmienionym punktem IV.1 SIWZ z dnia 07.10.2011r.: ••Zamawiajacv wvmae:a. aby

szkolenie bedace przedmiotem niniejszee:o zamówienia zostalo wykonane w terminie Iistopad

e:rudzien 2011r. Rozpoczecie szkolenia powinno byc zaplanowane od 07.11.2011r. Szkolenie

powinno zakonczYc sie nie pózniej niz do 15.12.2011r." Podany przez Wykonawce w ofercie

termin realizacji zamówienia nie pokrywa sie z wymaganym okresem w SIWZ. Zmawiajacy uznal,

ze blad Wykonawcy, polegajacy na odmiennie sporzadzonym terminie wykonania zamówienia, jest

niezgodny z trescia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nie inna omylka polegajaca na

niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujaca istotnych

zamian w tresci oferty, w zwiazku z czym nie mozna go poprawic na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3

ustawy Prawo zamówien publicznych.

W zwiazku z powyzszym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z

pózno zm)

V. w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

VI. Zamawiajacy moze zawrzec umowe w sprawie zamówienia publicznego z wybranym

Wykonawca, o którym mowa w punkcie III, w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia

przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim Wykonawcom,

którzy zlozyli oferty.


