
Numer przetargu: GOPS.271.4.2013 

      

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.  z 2010r. nr 113, poz. 759 z póź zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rozogach, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone                            

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zorganizowanie i przeprowadzenie 

warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. ”By żyło się lepiej – aktywizacja 

mieszkańców gminy Rozogi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                    

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji 

społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”  Poddziałanie 

7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”   
w dniu 25 marca 2013r. została wybrana oferta złożona na część I przedmiotu zamówienia 

przez firmę: Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, 

Centrum Edukacji  w Szczytnie, ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno. 
 

Cena wybranej oferty:   55.394,00 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta w/w Firmy spełnia wszystkie warunki udziału                   

w postępowaniu a także odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Jest ofertą najkorzystniejszą cenowo z pośród pozostałych ofert 

niepodlegających wykluczeniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, 

w tym 1 oferta Wykonawcy została wykluczona z postępowania. 
 

Oferty n/w Wykonawców zostały złożone na części I przedmiotu zamówienia, tj: Doradztwo 

Zawodowe, Kurs opiekunki medycznej połączony z elementami masażu, Kurs spawacza, 

Kurs magazynier sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka jezdniowego, 

Warsztaty psychospołeczne. 
 

Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 
 

 

Nr 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres wykonawcy 

Cena brutto 

za realizację całego   

zamówienia 

w PLN 

Punktacja 

przyznana w 

kryterium  

CENA 

 

Łączna 

punktacja 

1 Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o. 

ul. Artyleryjska 3k 

10-165 Olsztyn 

 

 

44.975,00 

 

oferta 

wykluczona  

art. 24 ust. 2 

pkt. 4                       

i ust. 4 Pzp 

 

 

 

 

- 

2 Warmińsko – Mazurski Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, 

centrum Edukacji w Szczytnie 

ul. Chrobrego 4 

12-100 Szczytno  

55.394,00 

 

 

100,00 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

OFERTA WYKLUCZONA: 

Oferta nr 1 

W ofercie brak było dokumentów zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.  



Wykonawca na wezwanie z dnia 19 marca 2013r. nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów, tj: wykazu 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, porozumienie o współpracy z Instytutem Spawalnictwa. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyklucza się Wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. Na mocy art. 24 ust. 4 „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Ponadto na część II przedmiotu zamówienia, tj. kurs prawa jazdy kat. B w dniu 20 marca 2013r. 

postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy, gdyż nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

 Rozogi, 25 marzec 2013r.                                                                                    Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

/-/ Joanna Polańczuk 

 


