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Informacia o wvborze naikorzvstnieiszei ofertv

Dotyczy: P O N27 1 I 08 12013

DoĘczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w Ębie ptzetargll

nieograniczonego nazorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących

kwalifrkacje zawodowe, dla 20 osób w wieku 18-25 lat, uczestników projektu,,Nowe

Perspektywy'', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

Swiętokrzyska Wojewódzka Komenda oHP w Kielcach po dokonaniu badania i oceny ofert

złoźzonych w przedmiotowym postępowaniu i działając zgodnie z art. 92 ustawy PZP

informuje o wyniku postępowania:

Część I: operator koparko ładowarki klasy III

W postępowaniu wvbrano najkorzvstniei szą ofertę Wykonawcy:

ZaKad Do skonale nra Zaut odowe go w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca,Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, przedstawił ofertę

zgodnązeSlWZ, spełnił wymogi określone w art. 2f wlw ustawy, nie podlegał wykluczeniu

z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na mocy art. f4 w/w ustawy.

Wykonawcauzyskał w postępowaniu 100 putlktow, Jedynymkryteńum oceny ofertbyła

cena. W postępowaniu na Część I zamówienia wpłynęła jedna oferta.

Część II: magaąynier z obsługq wózka jezdniawego

W postępowaniu wybrano naj korzystniej szą ofertę Wykonawcy:

ZaWad Do skonale nia Zaw odowe qo w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
f5-950 Kielce



Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca, Za|<ład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, przedstawił ofertę

zgodną ze 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.

Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 puŃtów. Jedynym kryerium oceny ofert była

cena. W postępowaniu na Częśó II zamówienia wpłynęła jedna oferta.

Część III: nowoczesne techniki sprzedaży połqczone z obsługq kasyflskalnej

W postępowaniu wybrano naj korzystniej szą ofertę W}'konawc}' :

Stępień Katarzyna SPECTRA _ szkolenia specjalistyczne

ul. Spółdzie|cza34 a

26-I I0 Skarżysko Kamienna

Wybrany Wykonawca,Katarzyna Stępień prowadząca firmę SPECTRA - szkolenia

specjalisĘczne, przedstawiła ofertę zgodnąze SIWZ, spełniła wymogi określone w art.22

Ww ustawy, nie podlegała wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

publicznego na mocy art.24 w/w ustawy. Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 punktów.

Stosownie do regulacj i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający zawiadamia, iżz w

niniej szym po stępowaniu ofertę złoŻyli

Część IV: kucharz

W postępowaniu wybrano naj korzystniej szą ofertę Wykonawc}' :

Zal<ład Do skonale nia Zaw odowe go w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce

Uzasadnienie wvboru:

Nr oferĘ Nazwa firmy oraz adres Liczba uryskanych punktów

I Stella-Dori Dorota Ziółko-Romanowska
ul. Królowei Jadwisi I6N9..26-600 Radom

99,66

2 Zakład Doskonale nia Zavt odowe go w Kielcach
ul. Paderewskieso 55: 25 -950 Kielce

8r,49

a
J SPECTRA szkolenia specj alistyczne

ul Spółdzie|cza34 a;26-I10 Skarżysko K.
100,00

4 Centrum Inicj atyw Rozwoju Regionalnego
ul. A. Kraiowei 59117;96-100 Skierniewice

99,74

5 Mipex Michał Wójcik
ul. F. Malskiei219I:25-430 Kielce

6 ośrodek Kształcenia Ustawicznego AWANS
ul. Sokola 38:26-110 Skarzysko Kamienna



Wybrany Wykonawca, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, przedstawił ofertę

zgodnąze SIWZ, spełnił wymogi okręślone w art. 22 wlw ustawy, nie podlegał wykluczeniu

z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na mocy art.24 w/w ustawy.

Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 punktów. Jedynym kryterium oceny ofert była

cena. W postępowaniu na CzęŚć IV zamówienia wpłynęła jedna oferta.

Zamawiai acy informui e iż z postępowania zostali wvk|uczeni 
.Wykonawcv:

Mipex Michał Wójcik
ul. F. Malskiej 2l9I
f5-430 Kielce

Uzasadnienie: Wykluczenie nastąpiło w oparciu o art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnie z

którym wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w

postępowaniu. Zamawiający pismem z dnta 4 marca 201 3 roku wezwał' Wykonawcę do

uzupełnienia dokumentów poprzezzłoŻenie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika

urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zaIega z opłacariem podatków, lub

zaświadczęnia, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłozenie na

raty zalegŁych płatności lub wstrzymane w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument

powinien potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na

dzien składania ofert. Wykonawca na wezwanie nie złoiył wymaganego zaŚwiadczenia. W

związkuztymZamawiający zobligowany jest do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Wykonawcazostał' wykluczony z postępowania, a ofertę uznĄe się za odrzuconą na

podstawie art.24 ust. 4 ustawy Pzp.

Andrzej Miszcryk
ośrodek Kształcenia Ustawicznego AWANS
ul. Sokola 38
26-110 Skarżvsko Kamienna

Uzasadnienie: Wykluczenie nastąpiło w oparciu o art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnie z

którym wyklucza się wykonawcę, który nie vtykazaŁ spełnienia warunków udziału w

postępowaniu.Zamawiającypismemzdnia4marca2013 roku wezwaŁ Wykonawcę, celem

wykazartiaposiadania wiedzy i doświadczenia, do złoieniawykazu minimum dwóch kursów

zawodowych o profilu sprzedawca dla częŚci III zamówienia, z którego wynikać będzie, ie

usługi zostały wykonane na|ezycie, czyli potwierdzone np. referencjami, protokołami



odbioru. Dokument powinien potwierdzaó spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu na dzień składania ofert. Wykonawca na wezwanie nie złoŻył. wymaganego

wykazu. W zwipku ztymZamawiający zobligowany jest do wykluczenia Wykonawcy z

postępowania.

Wykonawca zostaŁ wykluczony z postępowania, a ofertę uznaje się za odrzuconą na

podstawie art.24 ust. 4 ustawy Pzp.

Zgodruezart.92 ust. 1pkt.4wzwiqzkuzart.94 ust. 1pkt. l ustawy zdnia29sĘcznia2004

r. Prawo Zamówień Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może byó

zawartapo upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy - 20.03.2013.
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1. Stella-Dori DorotaZiółko-Romanowska
ul. Królowej Jadwigi |6N9
26-600 Radom

f . Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce

3. SPECTRA szkolenia specjalistyczne
ul Spółdzielcza34 a
26-1 1 0 Skarżysko Kamienna

4. Centrum InicjaĘw Rozwoju Regionalnego
ul. A. Krajowej 59117
96-100 Skierniewice

5. Mipex Michał Wójcik
ul. Florentyny Malskiej 2/91
25-430 Kielce

6. ośrodek Kształcenia Ustawicznego AWANS
ul. Sokola 38
26-| | 0 Skarżysko Kamienna

Informacja zostałazatieszczona na stronie internetowej Zanavńającego i na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie Zanawiającego.

Po otrzymaniu w/w informacji proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania tej informacji na
nasz faks: 411343 13 55 lub mail: swietokzyska@ohp.pl


