Zwoleń, dnia 05.07.2013 r.
DO.381.3.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, kat. C i kat. C+ E dla
uczestników projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie”
Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń,
działając na mocy art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą
oznaczoną Nr 1 złożoną przez:
KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Szkoleniowe z siedzibą w Radomiu przy ul. Traugutta 20A –
cena 11 070,00 zł.
Uzasadnienie wyboru.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały
złożone dwie ważne oferty, a oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą ponieważ
przedstawiła najniższą cenę a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert
przeprowadzonej przez Zamawiającego .
Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
zostały złożone następujące oferty:
Nr
oferty
1.
2.

Nazwa(firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres
KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –
Szkoleniowe ul. Traugutta 20A 26-600 Radom
Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Bogusza 8, 26-700
Zwoleń

Liczba otrzymanych
punktów w kryterium
„cena”
100, 00
93, 03

INFORMACJA O TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE
BYĆ ZAWARTA.
Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1
pkt 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. O terminie
zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.
Z poważaniem
Barbara Śliwa
Kierownik PCPR w Zwoleniu

