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, " , -, 'o 'wyborze naj korzystniejszej oferty i wyniku postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPI.5523-4/EFS/6.1.3/WM/13 w

trybie przetargu nie ograniczonego na przeprowadzenie uslugi szkoleniowej KwalifIkacja

wstepna przyspieszona dla prawa iazdy kat. C dla 12 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 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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907), zawiadamia,

ze:

I. w prowadzonym postepowaniu wplynely nastepujace oferty:

l. oferta nr l - zlozona przez War-Motor Blazej Chojnowski, ul. Grunwaldzka 52,

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

2. oferta nr 2 - zlozona przez Olsztynskie Centrum Ksztalcenia mgr inz. Jan Zdziarstek,

ul. Wyszynskiego 7,10-457 Olsztyn

3. oferta nr 3 - zlozona przez Osrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski,

ul. Polska 8a, 12-100 Szczytno

4. oferta nr 4 - zlozona przez CENTRUM Andrzej Szop e, pl. Jednosci Slowianskiej 1/213,

10-039 Olsztyn
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II. W prowadzonym postepowaniu ofertom przyznano nastepujaca punktacje w poszczególnych

kryteriach:

Nr Cena bruttoLiczba punktów w kryterium Razem liczba

oferty

za grupe 12CenaDoswiadczeniePosiadaniepunktów

os.

Wykonawcycertyfikatów

jakosci uslug1

24 960,00 Oferta odrzucona

2

36 000,0018030 60270

3

22 800,00 Oferta odrzucona

4

21 696,00 Oferta odrzucona

III. W prowadzonym postepowaniu wybrano oferte nr 2 zlozona przez Olsztynskie Centrum

Ksztalcenia mgr inz. Jan Zdziarstek, ul. Wyszynskiego 7, 10-457 Olsztyn

Cena wybranej oferty brutto - 3 000,00 zl na osobe, 36000,00 zl za grupe l2-osobowa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postepowaniu zlozono tylko jedna oferte niepodlegajaca odrzuceniu. Wykonawca

spelnia wszystkie warunki udzialu w postepowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

okreslonym w SIWZ. Oferta uzyskala we wszystkich kryteriach lacznie -270 pkt. Cena oferty miesci

sie w kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.

IV. W prowadzonym postepowaniu wykluczono dwóch Wykonawców.

V. W przeprowadzonym postepowaniu odrzucono oferty trzech Wykonawców.

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 ofert.
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