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Informaci a o wvborze naikorzvstnieiszei ofertv

D oty czy ; P O N27 1 I 47 12012

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego nazorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: obsługa

wózka jezdniowego podnośnikowego' w tym ze zmienrtym wysięgnikiem, wymiana butli

gazowej, dla 10 osób (18-25 lat)' w ramach projektu oHP jako rea|izator usług rynku pracy,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego, organizowanego ptzez ośrodek Szkolęnia zawodowego w opatowie.

Świętokr'yska WojewódzkaKomenda oHP w Kielcach po dokonaniu badania i oceny ofert

zŁozonych w przedmiotowym postępowaniui działając zgodnie z art.92 ustawy PZP

informuje o wyniku postępowania:

W postępowaniu wybrano naj korzystniej szą ofertę Wykonawcy :

,,MAZ-MET''
Za|<Nad Transportu i Sprzętu
ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów
WłodzimierzMaztlr
ul. Sandomierska 26 A
27 -40O ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca WłodzimterzMazur, przedstawił ofertę zgodną ze SIWZ, spełnił wymogi

określone w art. 22wlw ustawy, nie podlegał wykluczeniu z postępowania w sprawie

udzielenia zamówienia publicznego na mocy ari.24 ilw ustawy oraz zaproponował

najkorzystniejsza cenę. Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 puŃtów. Jedynym

kryterium oceny ofert była cena.

Stosownie do regulacji art.92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiadamia,izw

niniej szym postępowaniu ofertę zŁoŻy|i:



Nr ofertv Nazwa firmy oraz adres Liczb uryskanych punktów

I MAZ.MET Włodzimie rz Mazllt
ul. Sandomierska 26 A:27-400 Ostrowiec
A .
SwtętoKrzysKl

100

2 LOK Stowarzyszenie
ul. Chocimska 14, 00-79I Warszawa
oddział Biura Zaruądu Głównego w Krakowie
ul. Pomorska 2., 30-039 Kraków

91,76

Sporząd
,{

d])IĄ
l

ZamawiĄący informuj e iz :

- w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

- z postępowania nie wykluczono Żadnej oferty.

Zgodniezart.92 ust. 1 pk1. 4w zvńązkuzart.94 ust. 1 pkt.2 ustawy zdniaŻ9 stycznta2D}4

r. Prawo Zamówięit Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być

za,wartapo upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy - 26.1 l .2012.

otrąrmują:

1. ,,MAZ-MET''
Zak|ad Transportu i Sprzętu
ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów
WłodzimierzMazlł
ul. Sandomierska 26 A
27 -40O o strowiec Świętokrzyski

2. LOK Stowarzyszenie
ul. Chocimska 14, 00-79l Warszawa
oddztał Biura Zarządll Głównego w Krakowie
ul. Pomorska 2; 30-039 Kraków

Informacja zostaŁazattieszczona na stronie internetowej Zanawiającego i na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie Zamawiające go.

Po otrzymaniu w/w informacji proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania tej informacji na
nasz faks: 4ll 343 13 55 lub mail: swietokrzyska@ohp.pl

ził.


