Znak sprawy: CAZ.381.3.2013

Lubartów, 25.06.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (na podstawie art. 10 ust. 1 i 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy Pzp), w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), znak sprawy: CAZ.381.3.2013, na:

Usługę przeprowadzenia szkolenia o tematyce:
„Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przewóz rzeczy albo osób”
Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
ul. Słowackiego 8
21 – 100 Lubartów
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, że w dniu
25.06.2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą ofertę została
uznana oferta złożona przez: Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Stobno 82, 64 –
905 Stobno k/Piły, z ceną ofertową brutto w wysokości: 20 580,00 złotych.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów
(100 pkt), obliczonych w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny ofert, a jej cena ofertowa nie przewyższa
kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Poniżej Zamawiający podaje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom.
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Ośrodka Szkolenia Kierowców
„KULKA” s.c., ul. Hutnicza 30,
20 – 218 Lublin

2

Ogólnopolskiego Związku
Pracodawców Transportu Drogowego,
Stobno 82, 64 – 905 Stobno k/Piły

Liczba pkt w
kryterium:
cena

Liczba pkt w
kryterium:
doświadczenie

Liczba pkt w
kryterium: certyfikat
jakości usług

Razem

Oferta odrzucona

40 pkt

50 pkt

10 pkt

Zatwierdził:
Lucjan Zbigniew Tomasiak
Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Lubartowie.

100 pkt

