Projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zduńska Wola, dnia 01 czerwca 2011 rok
PC-IV-POKL.242.2.2011

OGŁOSZENIE
Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje,
iż w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie wyjazdowego kursu komputerowego
ECDL w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie”, nr sprawy PC-IV-POKL.242.2.2011, na podstawie art.
91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę
Europejski Instytut Edukacji Informatycznej, 33-300 Nowy Sącz, ul. Mikołaja Reja 20A.
UZASADNIENIE
W dniu 26 maja 2011 r. o godz. 1530 upłynął termin składania ofert. W postępowaniu
tym wpłynęły 3 oferty:
1. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o., 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 12
Cena brutto złożonej oferty: 249.600,00 zł.
Termin realizacji:
I wyjazd w dniach od 13 do 22 czerwca 2011 r.
II wyjazd w dniach od 22 do 31 sierpnia 2011 r.
2. Zbigniew Jonczyk, 98-220 Zduńska Wola, ul. Srebrna 1/6
Cena brutto złożonej oferty: 149.544,00 zł.
I wyjazd w dniach od 13 do 22 czerwca 2011 r.
II wyjazd w dniach od 22 do 31 sierpnia 2011 r.
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3. Europejski Instytut Edukacji Informatycznej, 33-300 Nowy Sącz, ul. Mikołaja Reja 20
Cena brutto złożonej oferty: 112.000,00 zł.
I wyjazd w dniach od 13 do 22 czerwca 2011 r.
II wyjazd w dniach od 22 do 31 sierpnia 2011 r.
Członkowie Komisji przetargowej dokonali w dniu 26 maja 2011 roku oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez wykonawców.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art.24 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firmę Centrum Kształcenia
Biznesu Sp. z o. o., 90-051 Łódź, ul. Piłsudskiego 12.
Zgodnie z zapisem w pkt. 8.1.1 SIWZ w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp zamawiający żądał:
1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, (co najmniej dwóch) usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3 z załączonym
dokumentem potwierdzającym: odbiorcę usług, wartość, przedmiot, datę wykonania
oraz że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje).
W złożonej przez w/w firmę ofercie nie było dokumentu potwierdzającego: odbiorcę
usług, wartość, przedmiot, datę wykonania oraz że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Powyższe okoliczności zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) stanowiły
podstawę do wykluczenia firmy Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o. 90-051 Łódź,
ul. Piłsudskiego 12 z postępowania.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy ofertę w/w firmy uznano za odrzuconą.
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Następnie członkowie Komisji dokonali indywidualnej oceny ofert na „Kartach
indywidualnej oceny ofert” przy zastosowaniu następujących kryteriów: Cena – 100%.
W kryterium „cena”, ocena oferty została dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów =
Oferta Nr 2

x 100% x 100 pkt

firmy Zbigniew Jonczyk, 98-220 Zduńska Wola, ul. Srebrna 1/6,

otrzymała w kryterium cena 3 x 74,89 punktów = 224,67 punktów.
Oferta Nr 3

firmy Europejski Instytut Edukacji Informatycznej, 33-300 Nowy Sącz,

ul. Mikołaja Reja 20A, otrzymała w kryterium cena 3 x 100 punktów = 300 punktów.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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