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Zamawiajacy

POWIATOWV UHlAD PRACY
13-100 NIDZICA (3)

ul. Traugutta 23 OGLOSZENIE
tel 08962501 30, fax 089 625 01 3S •••••••

. c-mail: olni@up.['Iov.pl Owyborze najkorzystmejszej oferty l wymku postepowama

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DP1.5523-2/WM/EFS/12 w trybie
przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz
Zamawiaj acego szkolenia Prowadzenie dzialalnosci 2ospodarczei z elementem
doradczym dla 35 osób bezrobotnych w ramach projektu Czas na dzialanie Priorytet VI
Dzialanie 6.1 Poddzialanie 6.1.3 wspólfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w
ramach EFS.

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

L w prowadzonym postepowaniu wplynely nastepujace oferty:

- oferta nr 1 - zlozona przez Wielkopolska Akademie Nauki i Rozwoju Jakub Michalowski,
ul. Przelecz 51, 60-115 Poznan

- oferta nr 2 - zlozona przez Uniwersytet "EUR", ul. Szwolezerów 12, 11-100 Lidzbark
Warminski

- oferta nr 3 - zlozona przez Doradztwo Gospodarcze i Szkolenia Jan Antochowski, ul.
Przemyslowa 8, 14-100 Ostróda

- oferta nr 4 - zlozona przez Nidzicka Fundacje Rozwoju "NIDA", ul. Rzemieslnicza 3, 13-100
Nidzica

- oferta nr 5 - zlozona przez Warminsko - Mazurski Zaklad Doskonalenia Zawodowego w
Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy, ul. K. Barke 2,13-100 Nidzica

II. w prowadzonym postepowaniu ofertom przyznano nastepujaca punktacje
w poszczególnych kryteriach:

- oferta nr 1:

• cena - 119,44 pkt.,
• doswiadczenie Wykonawcy - 90 pkt.,

Laczna punktacja przyznana ofercie nr 1: 209,44 pkt.

- oferta nr 4:

• cena - 180,20 pkt.,
• doswiadczenie Wykonawcy - 30 pkt.,
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Laczna punktacja przyznana ofercie nr 4: 210,20 pkt.

- oferta nr 5:

• cena- 210 pkt.,
• doswiadczenie Wykonawcy - O pkt.,

Laczna punktacj a przyznana ofercie nr 5: 210 pkt.

III. w prowadzonym postepowaniu wybrano oferte nr 4 zlozona przez Nidzicka Fundacje
Rozwoju "NIDA", ul. Rzemieslnicza 3, 13-100 Nidzica. Cena wybranej oferty brutto
1034,00 zl na osobe, 36190,00 zl za grupe 35-osobowa.

Uzasadnienie wYboru oferty:

Oferta uzyskala we wszystkich kryteriach najwieksza liczbe punktów, tj. lacznie - 210,20 pkt.
Cena oferty miesci sie w kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie
zamówienia.

IV. w prowadzonym postepowaniu odrzucono nastepujaca oferte:

- oferta nr 2 - zlozona przez Uniwersytet "EUR", ul. Szwolezerów 12,11-100 Lidzbark
Warminski

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty nr 2:

Zgodnie z punktem VI.2c SIWZ:
W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu,
kazdy z Wykonawców musi przedlozyc wraz z oferta nastepujace oswiadczenia
i dokumenty:
c) Wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych Wykonawcy

uslug w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi
zasobami.

Jezeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiazany jest
przedstawic pisemne zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

, W celu stwierdzenia zgodnosci oferty z trescia SIWZ Zamawiajacy zadal zlozenia w ofercie
"Oswiadczenia o oddaniu zasobów do dyspozycji".
Zobowiazania podmiotów trzecich do udostepnienia zasobów, zlozone w formie kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce, nie spelniaja wymogu formy
pisemnej, okreslonej w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Jedynie zlozenie oryginalu
dokumentu zawierajacego podpis osoby pod trescia oswiadczenia, spelnia wymóg formy
pisemnej zobowiazania, okreslonej ww. przepisie.
Biorac powyzsze pod uwage Zamawiajacy uznal, ze tresc oferty nie odpowiada tresci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednoczesnie stwierdzono, ze wskazana
niezgodnosc oferty z trescia SIWZ nie moze zostac uznane za inna omylke polegajaca na
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niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujaca
istotnych zmian w tresci oferty, a zatem Zamawiajacy nie moze jej poprawic.
Majac powyzsze na uwadze stwierdzono, ze oferta Wykonawcy nie spelnia warunku
okreslonego wart. 82 ust. 3, w zwiazku z czym zostala odrzucona w przedmiotowym
postepowaniu stosownie do regulacji zawartej wart. 89 ust. l pkt 2 ustawy Prawo zamówien
publicznych.
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V. w prowadzonym postepowaniu wykluczono nastepujacych Wykonawców:

- Wykonawca nr 3 - Doradztwo Gospodarcze i Szkolenia Jan Antochowski, ul. Przemyslowa
8, 14-100 Ostróda

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy:

W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jednym z
warunków udzialu w postepowaniu jest dysponowanie co najmniej l osoba, która w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, przeprowadzila minimum 45 godzin
zajec dydaktycznych/szkoleniowych/wykladowych z zakresu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.
W wykazie osób, które beda uczestniczyc w wykonaniu zamówienia nie wykazano osoby
przewidzianej do realizacji zajec, która przeprowadzila minimum 45 godzin zajec
dydaktycznych/szkoleniowych/wykladowych z zakresu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

Innym z warunków udzialu w postepowaniu jest posiadanie niezbednej wiedzy i
doswiadczenia: w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca zorganizowal i przeprowadzil nalezycie
co najmniej l szkolenie o porównywalnej tematyce.
W wykazie wykonanych uslug nie wykazano, ze Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie 
zorganizowal i przeprowadzil nalezycie co najmniej l szkolenie o porównywalnej tematyce.
Podstawa prawna wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózno zm).

VI.

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
faxem lub mailem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim Wykonawcom,
którzy zlozyli oferty.

Wszystkim Wykonawcom, bioracym udzial w postepowaniu, dziekujemy za zlozenie oferty.
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