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Informaci a o wyborze naikorzvstniei szei oferty

D oty czy : P O N 207 1 I 0 6 12013
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nazorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla łącznej
ilości 25 osób w wieku 18-25 |at, organizowanych w ramach projektu oHP jako rea|izator
usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanego przez oŚrodek Szkolenia
Zawodowego w opatowie i ośrodek SzkoleniaZawodowego w Pińczowie.
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda oHP w Kielcach po dokonaniu badania i oceny ofert
zŁoŻonych w przedmiotowym postępowaniui działajqc zgodnie z art.9f ustawy PZP
informuje o wyniku postępowania:
Część I: Profesjonalny sprzedawca + LPG:
W postępowaniu wybrano naj korzystniej szą ofeńę Wykonawcy:

Spectra - Szkolenia Specjalistyczne
Katatzyna Stępień
ul. Spółdzię|cza3Ł a
26-110 Skarżysko Kamienna

WykonawcaKataruyna Stępień, prowadząca Firmę SPECTRA _ Szkolenia Specjalistyczne,
przedstawiła ofertę zgodną ze SIWZ, spełniła wymogi określone w art. 22 w/w ustawy, nie
podlegała wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
mocy drt.24 w/w ustawy oruzzaptoponowała najkorzystniejsza cenę. Jedynym kryterium
oceny ofert była cena. Zgodnie z kryterium wyboru oferta w/w firmy otrzymałat00
punktów.
Stosownie do regulacj i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP ZamawiEący zauliadarria, iŻ w
niniejszym postępowaniu na część I oferty zł'oŻyli i uzyskali punktację:

Nr oferĘ Nazrva firmy oraz adres Liczb uryskanych

punktów

I Spectra - Szkolenia Specj alistyczne
Katarzyna Stępień
ul. Spółdzie|cza 34a; 26-110 Skarzysko Kamienna

100

2 Zakład Do skonale nia Zaw odowe go w Kielcach
ul. Paderewskieso 55 : 25 -950 Kielce

73,r9



3 | SANNORT Sp. z o. o. 62,r7
ul. ożarowska 75; 27-600 Sandomierz

ZamawiĄący informuj e iz :
- w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty
- z postępowania nie wykluczono Żadnego Wykonawcy.
Zgodniezart.92 ust. l pkt. 4wzwiązkuznt.94 ust.2pkt.3 a) ustawy zdnia29 stycznia
f004 r' Prawo Zamowien Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego moiebyć,
zawartaprzed upływem 5 dni od przesłarianiniejszego zawiadomienia.
Planowany termin podpisania umowy - 20.02.2013.

Część.II: Operator wózka widłowego z obslugą i wymianą butli gazowych:
W postępowaniu wybrano naj korz}'stniej szą ofertę W}'konawcy :

ZaWad Do skonale nia Zaw o dowe go w Kiel cach
ośrodek Kształcenia Zawodoweso w Pińczowie
ul. Słabska 13
28-400Piitczow

Uzasadnienie w)'boru:
WykonawcaZDZ - ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pińczowie' przedstawił ofertę
zgodnąze SIWZ, spełnił wymogi określone w art. 22 wlw ustawy' nie podlegał wykluczeniu
z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na mocy art.24 w/w ustawy
orazZaproponował najkorzystniejsza cenę. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
Zgodnie z kryterium wyboru oferta ilw firmy otrzpała 100 punktów.
Stosownie do regulacji afi.92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiadamta,iŻw
niniejszym postępowaniu na część II oferty zŁoŻy|i i uzyskali punktację:

Zamawiający informuj e iż :
- w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty
- z postępowania nie wykluczono Żadnego Wykonawcy.

Nr oferĘ Nazwa firmy oraz adres Liczb uryskanych

punktów

1 Spectra - Szkolenia Specj alis ty czne
Katarzyna Stępień
ul. Spółdzi e|cza 3 4a, 26 - I I 0 Skarżysko Kamienna

67,37

2 ZakŁad Do skonale nia Zaul o dowe go w Kielcach
ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pińczowie
ul. Słabska 13; 28-400 Pińczów

100

3 SANNORT Sp. z o. o.
ul. ożarowska 75; 27-600 Sandomierz

56,82



Zgodruezart.9fust. 1pkt. 4wzwiqzkuzart.94 ust.2pkt.3 a) ustawy zdnia29 sĘczrua
2004 r. Prawo Zanówiefi Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może byó

zawarta przed upływem 5 dni od przesł'aria niniej szego zawiadomienia.
Planowany termin podpisania umowy - 20.02.2013 .
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1. Spectra - Szkolenia Specjalistyczne
Katarzyna Stępień
ul. Spółdzielcza34a,
26-I l0 Skarżysko Kamienna

2. ZahJad DoskonaleniaZawodowego w Kielcach
ośrodek Kształcenia Zawodoweso w Pińczowie
ul. Słabska 13
28-400Pificzow

3. ZaWad Doskonalenia Zawodoweso w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
f5-950 Kielce

4. SANNORT Sp. z o. o.
ul. ożarowska 75
27-600 Sandomięrz

Informacja zostałazartieszczonana stronie internetowej ZamawiĄącego i na tablicy
ogłoszeń, w siedzibię Zamawiającego.

Po otrzymaniu Ww informacji proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania tej informacji na
nasz faks: 411 343 13 55 lub mail: swietohzyska@ohp.pl

Zatliterdził...


