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P O W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w 
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759,  z  późn.  zm.)  w  trybie  przetarg 
nieograniczony na:

„Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych Programu 
Systemowego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chęcinach pn „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego” 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego55, 25-950 Kielce
na:

„Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych Programu 
Systemowego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Chęcinach pn „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego”

zaoferowało kwotę 77.890,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium oceny tj. zawierała najniższą cenę 
wykonania przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr 
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena 
(koszt)

Certyfikat w 
zakresie jakości 

usług 
szkoleniowych

Ilość 
przeprowadzonych 
szkoleń grupowych 
( co najmniej dla 10 

osób)

Razem

1 Zakład Doskonalenia 
Zawodowego

55 20 25 100
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ul. Paderewskiego 55, 25-950 
Kielce

(2)

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa 

i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:
Nazwa i adres 
wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

PROFESJA Centrum 
Kształcenia Kadr

Sp z o.o. 
z siedzibą w Łodzi O/Kielce ul. 
Sienkiewicz 30/6 25-345 Kielce

(1)

Zamawiający dokonał wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z którym 
wykluczeniu  podlegają  wykonawcy,  którzy  nie  wykazali 
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający 
pismami  z  dnia   2  i  3  lipca  2012  r.  wezwał  wykonawcę  do 
złożenia  wyjaśnień  i  uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów 
jakich  żądał  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 
postępowaniu  jakimi  są:  dysponowanie  odpowiednim 
potencjałem technicznym, dysponowanie osobami zdolnymi do 
wykonywania  zamówienia  oraz  dysponowanie  wiedzą  i 
doświadczeniem w terminie do dnia 9 lipca 2012 r, do godziny 
12:00. Wykonawca  nie  złożył  wyjaśnień  oraz  nie  uzupełnił 
oświadczeń  i  dokumentów  w  wyznaczonym  terminie  i  tym 
samym nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie  zawiadamiamy,  iż  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Prawo 
Zamówień  Publicznych  czynności  Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na 
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

                                                                     
 Zamawiający
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