Piecki, 10 września 2014r.

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego
pn. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.

Zawiadamiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki
NIP: 742-14-54-848
REGON: 004449636
Tel./ fax (89) 742-11-26
e - mail: gops@piecki.com.pl
strona internetowa: www.gopspiecki.strefa.pl

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2013 r., poz. 984,
1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768, 811 i 915). Prawo zamówień publicznych Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje, iż na wykonanie zadania
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego
„Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.,
Poddziałanie 7.1.1.
Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie,
Centrum Edukacji w Mrągowie,
Oś. Grunwaldzkie 6A,
11-700 Mrągowo
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia z dnia 19 sierpnia 2014r. Cena oferowana przez wybranego
Wykonawcę mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie
zadania. Podstawę dokonanego wyboru stanowił art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 – Prawo Zamówień Publicznych,
Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wykluczył jednego wykonawcę,
który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu.
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768, 811 i 915)
w dniu 03 września 2014r. wezwał trzech wykonawców do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dwóch wykonawców przedstawiło
stosowną dokumentację, jeden nie złożył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żadnych
wyjaśnień ani dokumentów, tym samym został wykluczony z dalszej części postępowania.

Wykaz wykonawców wykluczonych z postępowania z uzasadnieniem:

Lp.

1.

Nazwa i adres
Uzasadnienie

oferenta

DLAKADR PL sp. z o. o.
ul. Nakielska 3,
01-106 Warszawa

Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w
postępowaniu i w związku z tym został wykluczony z
postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. W
dniu 03 września 2014r. Zamawiający na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu (dot. doświadczenia art. 22 ust. 1 pkt. 2,
ustawy Pzp.)
Do dnia 09 września 2014r. do godz. 11 (termin na
uzupełnienie dokumentacji) Wykonawca nie złożył
wyjaśnień, ani nie uzupełnił dokumentacji (m.in. o wykaz
usług szkoleniowych wykonywanych w ostatnich trzech
latach, licząc od terminu składania ofert oraz wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia).
W związku z powyższym został wykluczony z dalszej części
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą na podst. art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

W postępowaniu przetargowym z dnia 19 sierpnia 2014r. do godz. 11.00 złożono
łącznie 3 oferty, w tym:

Lp.

1.

Nazwa i adres oferent

Warmińsko Mazurski Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie,
Centrum Edukacji w Mrągowie,
Oś. Grunwaldzkie 6A,

Ocena i porównanie złożonych ofert
Kryteria: cena – 80 %
doświadczenie – 20%
Punktacja
Proponowana cena

61.970,00 zł

95,30

11-700 Mrągowo

2.

Fundacja Gospodarcza
Pro Europa Gdańsk
Ul. Grunwaldzka 345, 80-309 Gdańsk

3.

DLAKADR PL sp. z o. o.
ul. Nakielska 3, 01-109 Warszawa

66.391,00 zł

83.485,00 zł

94,67

Wykonawca
wykluczony/
oferta odrzucona

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
tj. po 18 września 2014r.
W niniejszej sprawie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768, 811 i 915)

_______________________________

