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o wyborze naj korzystniejszej oferty i wyniku postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DPI.5523-2/EFS/6.1.1/WM/13 w
trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz
Zamawiajacego szkolenia Szwaczka dla 12 osób bezrobotnych w ramach projektu Pakiet na
start Priorytet VI Dzialanie 6.1 Poddzialanie 6.1.1 wspólfinansowanego ze srodków Unii
Europejskiei w ramach EFS.

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), oglasza, ze:

I. w prowadzonym postepowaniu wplynely nastepuiace oferty:

- oferta nr 1 - zlozona przez Warminsko-Mazurski Zaklad Doskonalenia Zawodowego
w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy ul. K. Barke 2,13-100 Nidzica

II.. w prowadzonym postepowaniu
w poszczególnych kryteriach:

- oferta nr 4:

• cena - 150 pkt,

ofertom przyznano nastepuj aca punktacje

• doswiadczenie Wykonawcy - 30 pkt,

• posiadanie certyfikatów jakosci uslug - O pkt.

• zaangazowanie Wykonawcy w pozyskiwanie miejsc pracy dla absolwentów - 36 pkt.

Laczna punktacja przyznana ofercie nr 4: 216 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 - 2518,75 zl na osobe,

30 225,00 zl za grupe 12-osobowa.
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Wplynela tylko jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu. Oferta uzyskala we wszystkich

kryteriach lacznie -216 pkt. Cena oferty miesci sie w kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza

przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.

IV. W prowadzonym postepowaniu nie odrzucono zadnej oferty.

V. W prowadzonym postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedna oferte

w zwiazku z czym Zamawiajacy moze zawrzec umowe w sprawie zamówienia publicznego

bez zachowania terminu minimum 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Planowany termin zawarcia umowy: 15.03.2013r.

Zatwi erdzil:
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