
POWIA TOWY URZAD PRACY W
NIDZICY

uL Traugutta 23, 13 - 100 NIDZICA, ., 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl

Nidzica, 26.11.2012 r.

Zamawiajacy:

POWIATOWY URZAD PRAC\'
< 3-100 NIDZICP
'~1. Traugutta 23(3)

f'Ji 08962501 30, fax 089 625 Ol 39
<:HJlall.olni@up,gQv.n\

OGLOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty i wyniku postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPI.5522-4/DDI12 w
trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie na
rzecz Zamawiaiacego szkolenia Kasier zlotowo-walutowy z obslu2a kas
fiskalnych dla 12 osób bezrobotnych

Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy ul Traugutta 23 dzialajac zgodnie z art. 92
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz. 759 z pózno zm.), zawiadamia, ze:

I. w prowadzonym postepowaniu wplynela nastepuiaca oferta:

Oferta nr 1 zlozona przez Warminsko-Mazurski Zaklad Doskonalenia Zawodowego
w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy ul. K. Barke 2, 13-100 Nidzica - cena
brutto 8.100,00 zl

II. W prowadzonym postepowaniu przyznano nastepujaca punktacje w

poszczególnych kryteriach:

Nr
Cena brutto Liczba punktów w kryteriumRAZEM

LICZBAoferty
za grupe 12 PUNKTÓW

Cena
Doswiadczenieposiadaniezaangazowanie

os.
Wykonawcycertyfikatóww pozyskiwanie

jakosci uslug
miejscpracy

dla absolwentówszkolenia
1

8.100,00 zl150 pkt.O pkt.O pkt.30 pkt.180 pkt.



III. W prowadzonym postepowaniu wybrano oferte nr 1 zlozona przez
Warminsko-Mazurski Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Nidzicy ul. K. Barke 2, 13-100 Nidzica. Cena
wybranej oferty brutto - 8.100,00 zl.

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postepowaniu zlozono tylko jedna oferte. Cena oferty miesci
sie w kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamówienia. Oferta spelnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Laczna liczba
punktów-180.

IV.Zamawiajacy moze zawrzec umowe w sprawie zamówienia publicznego z
wybranym Wykonawca, o którym mowa w punkcie III, w terminie nie
krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty faxem lub droga elektroniczna Wykonawcy, który
zlozyl oferte.


