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DPI.5523-3/EFS/6.1.3/WM/13 Nidzica, 07.08.2013

Zamawiajacy:
POWIATOWY URZAD PBAC"Q'

13~iOO NIDZICA (3\ul. Traugutta 23 I
iOI. (1)J9 625 n1 3CJ,fax 089 625 01 38 OGLOSZENIE

n-m::>il: "Ilni@ul'.gov.pl
O wyborze naj korzystniejszej oferty i wyniku postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPI.5523-3/EFS/6.1.3/WM/13 w

trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie uslugi szkoleniowej Telemarketer z

obsluga komputera dla 12 osób bezrobotnych w ramach projektu "Czas na dzialanie"

Priorytet VI Dzialanie 6.1 Poddzialanie 6.1.3 wspólfinansowanego ze srodków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.

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 nastepuiace oferty:

1. oferta nr 1 - zlozona przez SEKA S.A. 04-386 Warszawa ul. Paca 37 Oddzial Olsztyn ul.

Augustowska 23 p.llO-683 Olsztyn

2. oferta nr 2 - zlozona przez MAGNUS sp. z 0.0. ul. Wodna lC, 10-190 Olsztyn

II. w prowadzonym postepowaniu ofertom przyznano nastepujaca punktacje w poszczególnych

kryteriach:

Nr
Cena bruttoLiczba punktów w kryterium Razem liczba

oferty

za grupe 12
Cena

DoswiadczeniePosiadaniepunktów
os. Wykonawcy

certyfikatów

jakosci uslug
1

15000,00 Oferta odrzucona

2

33114,0018060 O240
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III. W prowadzonym postepowaniu wybrano oferte nr 2 zlozona przez MAGNUS sp. zO.o. ul.

Wodna lC, 10-190 Olsztyn

Cena wybranej oferty brutto - 2 759,50 zl na osobe, 33 114,00 zl za grupe 12-osobowa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postepowaniu zlozono tylko jedna oferte niepodlegajaca odrzuceniu. Oferta uzyskala

we wszystkich kryteriach lacznie -240 pkt. Cena oferty miesci sie w kwocie, jaka Zamawiajacy

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.

IV. W prowadzonym postepowaniu wykluczono nastepujacych Wykonawców:

- Wykonawca nr 1 - SEKA S.A. 04-386 Warszawa ul. Paca 37 Oddzial Olsztyn ul.

Augustowska 23 p.l10-683 Olsztyn

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy:

W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunkiem udzialu w

postepowaniu jest m.in.:

1. posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia, tj.:

- w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest

krótszy - w tym okresie - Wykonawca zorganizowal i przeprowadzil nalezycie co najmniej 5 szkolen.

W wykazie wykonanych uslug Wykonawca nie wykazal, ze w okresie ostatnich trzech lat przed

uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie 

zorganizowal i przeprowadzil nalezycie co najmniej 5 szkolen.

2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- dysponowanie co najmniej 1 wykladowca posiadajacym wyksztalcenie wyzsze informatyczne, który

w okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert przeprowadzil minimum 60 godz.

dydaktycznych/szkoleniowych/wykladowych w zakresie obslugi komputera.

W wykazie osób, które beda uczestniczyc w wykonaniu zamówienia Wykonawca nie wykazal ze

dysponuje co najmniej 1 wykladowca posiadajacym wyksztalcenie wyzsze informatyczne, który w

okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert przeprowadzil minimum 60 godz.

dydaktycznych/szkoleniowych/wykladowych w zakresie obslugi komputera.

Projekt "CZAS NA DZIALANIE" wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
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3. dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym tj.

- dysponowanie miejscem do zajec tj. sala wykladowa przystosowana do szkolenia grupy l2-osobowej

wyposazonej w oddzielne stanowiska komputerowe z zapewnieniem miejsca siedzacego oraz

mozliwosci swobodnego sporzadzania notatek dla kazdego uczestnika szkolenia; sala szkoleniowa

musi spelniac wymagania okreslone przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy i

przeciwpozarowymi

Wykonawca nie przedstawil pisemnego zobowiazania podmiotu do oddania mu do dyspozycji sali w

Nidzicy ul. Slowackiego 7 na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia wymaganego w

przypadku udostepnienia zasobów przez inny podmiot.

W zwiazku z powyzszym brak jest mozliwosci uznania spelniania wszystkich warunków dotyczacych

posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia oraz potencjalu technicznego wymaganych przez Zamawiajacego w przedmiotowym

postepowaniu.

Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózno zm).

V. W przeprowadzonym postepowaniu odrzucono oferty nastepujacych Wykonawców

- Wykonawca nr l - SEKA S.A. 04-386 Warszawa ul. Paca 37 Oddzial Olsztyn ul.

Augustowska 23 p.ll0-683 Olsztyn

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia Wykonawcy:

Zgodnie z art. 89 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U.

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózno zm).Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zostala zlozona przez

Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu.

Wykonawca, który zlozyl oferte Nr l zostal wykluczony z udzialu w prowadzonym postepowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z pkt. IV .

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 faxem lub droga elektroniczna

wszystkim Wykonawcom, którzy zlozyli oferty.

Wszystkim wykonawcom bioracym udzial w postepowaniu dziekujemy za zlozenie oferty.
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