Ostrowiec Św., dnia 7 sierpnia 2020 roku
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/6
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm, dalej także PZP) zawiadamia się, że w sprawie zamówienia
publicznego z dnia 19.07.2020r., nr ARL/PZP/PN/SZKOL/2020/6 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (ogłoszenie BZP: nr 563689-N-2020) na przeprowadzenie kursu operatora wózka
widłowego – rozszerzony - dla uczniów uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy
kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu
ofert na podstawie kryterium określonego w SIWZ tj. cena i doświadczenie.
Zamawiający informuje, iż została wybrana niżej wymieniona oferta:
Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
Ośrodek Szkolenia Optima Justyna Lenart, ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski
Liczba uzyskanych punktów: 70 PKT
Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ przyznał punkty wg wzoru określonego w pkt 10
SIWZ,
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
Kryteria oceny ofert:
b) a) Cena brutto (całość/jedna
osoba)- 60%
Lp.
Wykonawca
Punkty przyznane ofercie
b) Doświadczenie
instruktora/trenera –
40%
Ośrodek Szkolenia Optima Justyna
a) 16000,00 zł /
Kryterium a): 60
1. Lenart, ul. Sandomierska 26a, 27-400
800 zł
Kryterium b): 10
Ostrowiec Świętokrzyski
b) 2 kursy
Łącznie: 70
Centrum Szkoleniowe Omega
a) 32000,00 zł/
Kryterium a): 30
2. Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9,
1600,00 zł
Kryterium b): 40
30 – 418 Kraków
b) 11 kursów
Łącznie: 70
Usługi Spawalnicze i Monterskie
Kryterium a): 52
a) a) 18450,00 zł / 922,50 zł
3. „Ziel-Mont”, Słupia 223, 28 – 350
Kryterium b): 0
b) brak informacji
Słupia
Łącznie: 52
UZASADNIENIE
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów – zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.
Jest to zatem oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) PZP w zw. z art. 91 ust. 1 i 4
PZP. Wybrana oferta ponadto jako jedyna nie przewyższa kwoty, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty
zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
w dniu 7 sierpnia 2020 r.

