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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

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

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 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 ramach Programu Aktywności Lokalnej  w dniu                 

19 lipca 2011 r. została wybrana oferta złożona przez firmę: Warmińsko-Mazurski Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Szczytnie ul. Chrobrego 4,                  

12-100 Szczytno. 

cena wybranej oferty:  19.800 zł. (łącznie za 3 warsztaty) 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert  określonych w SIWZ  uzyskała punktację 

odpowiadającą wymaganiom Zamawiającego w kryterium ceny oraz w kryteriach jakościowych. 

Przedstawiony program szkolenia, zaproponowana metodyka nauczania w zakresie 3 warsztatów, oraz 

materiały dydaktyczne, odpowiednio wyposażona baza lokalowa, łącznie z kwalifikacjami kadry 

dydaktycznej zgodnymi z kierunkami szkolenia, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń gwarantują 

realizację zamówienia na wysokim poziomie, przy uwzględnieniu zaproponowanej ceny.   

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. 
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Zamawiający przedstawia streszczenie  oceny i porównanie złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres wykonawcy 

Łączna cena brutto 

za wszystkie szkolenia 

 w  PLN 

Punktacja przyznana 

 w kryterium cena – 

55 % 

Punktacja przyznana w 

kryterium: baza 

lokalowa, jej 

wyposażenie, sprzęt i 

materiały dydaktyczne 

10 %  

Punktacja przyznana 

w kryterium: 

doświadczenie i 

kwalifikacje 

zawodowe kadry 

realizującej szkolenie 

15 % 

Punktacja przyznana w 

kryterium:  program 

dydaktyczny szkoleń, 

metodyka prowadzenia 

zajęć  

20 % 

 

Łącznie 

100 %   

1 Warmińsko-Mazurskie Zakład 

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

 

19.800,00  

 

 

49,50 

 

9,00 

 

12,90 

 

17,60  

 

89,00  
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 Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

(zawiadomienie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w niniejszym 

postępowaniu faksem). 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 
Rozogi, 19 lipca 2011 r.       

 

Kierownik          Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rozogach 

/-/ Joanna Polańczuk 

 


