ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu

nieograniczonego

na

realizację

zadania

pn.

:

Organizacja

i

przeprowadzenie kursu zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.
Aktywność-Praca-Rozwój.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck na podstawie
art.92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010
r. nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu
pn. Aktywność-Praca-Rozwój z zakresu :
Kurs spawania metodą MAG 135 z uzyskaniem certyfikatu spawalniczego (DNV) – 1
osoba
w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego
do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez następującego
Wykonawcę :
Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia – 5900,00 zł
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryteriów : 100 pkt.
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Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród
złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
- 5900,00zł Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 100 pkt.
2. Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców,
ul. Hallera 18, 84-200Wejherowo
– 6250,00 zł Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : 94 pkt.
Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień
publicznych zostały wykluczone następujące oferty Wykonawców:
Nie dotyczy
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostały odrzucone
oferty następujących Wykonawców:
Nie dotyczy
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,
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.
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pucku
Janina Borkowska
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