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''-''l"i1: olni@up,gov.pl

OGLOSZENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPI.5523-2/SF/EFS/12 w trybie
przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz
Zamawiajacego szkolenia Spawanie blach i rur spoinami pachwinowYmi metoda TIG
141 i MAG-135 dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu Czas na dzialanie Priorytet
VI Dzialanie 6.1 Poddzial anie 6.1.3 wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w
ramach EFS.

Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy ul Traugutta 23 dzialajac zgodnie z art. 92 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759
z pózno zm), zawiadamia, ze:

I. w prowadzonym postepowaniu wPlynely nastepujace oferty:

- oferta nr 1 - zlozona przez Olsztynskie Centrum Szkolenia Spawaczy "DOSZ" Jaroslaw
Zwierzchlewski, ul. Stalowa 4,10-420 Olsztyn

- oferta nr 2 - zlozona przez Firme Szkoleniowo-Uslugowa Spawalnictwo-Instalatorstwo
Mieczyslaw Czajkowski, Smolniki 13, 14-200 lIawa

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

- oferta nr 2:

• cena - 150 pkt.,
• doswiadczenie Wykonawcy - 60 pkt.,
• posiadanie certyfikatów jakosci uslug - 30 pkt.
• zaangazowanie Wykonawcy w pozyskiwanie miejsc pracy dla absolwentów - Opkt.

Laczna punktacja przyznana ofercie nr 2: 240 pkt.

III. w prowadzonym postepowaniu wybrano oferte nr 2 zlozona przez Firme Szkoleniowo
Uslugowa Spawalnictwo-Instalatorstwo Mieczyslaw Czajkowski, Smolniki 13, 14-200
lIawa. Cena wybranej oferty brutto - 4.996,60 zl na osobe, 49966,00 zl za grupe lO-osobowa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wplynela tylko jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu. Oferta uzyskala we wszystkich
kryteriach lacznie - 240 pkt. Cena oferty miesci sie w kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.
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IV. w prowadzonym postepowaniu odrzucono nastepujaca oferte:

- oferta nr 1 - zlozona przez Olsztynskie Centrum Szkolenia Spawaczy "DOSZ"
Jaroslaw Zwier z chlew ski, ul. Stalowa 4,10-420 Olsztyn.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty nr 1:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowzen
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózno zm) Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli
zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Podczas badania i oceny oferty Olsztynskie Centrum Szkolenia Spawaczy "DOSZ" Jaroslaw
Zwierzchlewski Zamawiajacy powzial watpliwosc co do wysokosci ceny jednostkowej wynikajacej
z pkt.6,7 i 8 ww. oferty. W celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiajacy, na mocy art. 90 ust. 1 PZP zobowiazany jest zwrócic sie do
Wykonawcy o szczególowe wyjasnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W zwiazku z
tym Zamawiajacy pismem z 09.08.2012 r. wystapil do Wykonawcy o zlozenie szczególowych
wyjasnien dotyczacych wyliczenia elementów skladowych majacych wplyw na wysokosc ceny
okreslonej w zlozonej ofercie. W dniu 14.08.2012 r. Zamawiajacy otrzymal od Wykonawcy
odpowiedz z 13.08.2012 r. Wyjasnienia zawarte w tym pismie sa jednak niewystarczajace. Do
zlozonych wyjasnien Wykonawca nie dolaczyl zadnych dowodów na prawidlowe skalkulowanie
ceny. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie pogladem oraz doktryna na podstawie art. 90 ust. 1
pkt. 3 skutek odrzucenia oferty zachodzi takze wtedy, gdy Wykonawca zlozy w wyznaczonym
terminie wyjasnienia, lecz sa one niedostateczne i ogólnikowe do tego stopnia, ze niemozliwe jest
dokonanie przez Zamawiajacego oceny, czy cena skalkulowana jest prawidlowo. Odpowiedz
Wykonawcy z 13.08.2012 r. nie zawiera wyliczenia elementów skladowych majacych wplyw na cene
jednostkowa wynikajaca ze zlozonej oferty. Skoro wiec wyjasnienia Wykonawcy nie pozwalaja
Zamawiajacemu na dokonanie obiektywnej oceny, w kwestii czy wynikajaca z oferty cena szkolenia
nie jest razaco zanizona, to Zamawiajacy uznal, ze cena ta jest razaco zanizona i wobec spelnienia
przeslanek ww. przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP oferte Wykonawcy odrzucil.

V. 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 faxem lub mailem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim
Wykonawcom, którzy zlozyli oferty.

Wszystkim Wykonawcom, bioracym udzial w postepowaniu, dziekujemy za zlozenie oferty.
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