
 

Oznaczenie sprawy: 07/POKL/10                 

Suchedniów, dn. 17 wrzesień 2010r. 

 

 

Wykonawcy 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

W postępowaniu znak: 07/POKL/10 

Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie  

którego przedmiotem jest: 

„Organizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego pn. „Lepsza 

przyszłość zależy od nas” dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 

Suchedniów, korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w 

Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są one w wieku 

aktywności zawodowej i poszukujących pracy.” 
 

 

 

Dot.: Wyników postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie – Zamawiający w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Organizacja szkoleń zawodowych w ramach 

projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” dla osób zamieszkałych na 

terenie Miasta i Gminy Suchedniów, korzystające ze wsparcia Miejsko-Gminnego ośrodka 

Pomocy społecznej w Suchedniowie, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są one 

w wieku aktywności zawodowej i poszukujących pracy.  
 

oznaczenie sprawy: 03/POKL/2010 – zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), iż 

dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

  W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło 

- w zakresie realizacji zadania 1: 1 oferta od Wykonawców; 

- w zakresie realizacji zadania 2: 1 oferta od Wykonawców; 

- w zakresie realizacji zadania 3: 1 oferta od Wykonawców; 

- w zakresie realizacji zadania 4: 0 ofert od Wykonawców; 

- w zakresie realizacji zadania 5: 1 oferta od Wykonawców; 

 

 Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert 

mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór  

- w zakresie przeprowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych 

konsultacji z psychologiem: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

Zadanie 1  

 
 
Zadanie 2 

 
Zadanie 3  

 
 

Zadanie 4 

 
 

Zadanie 5 

01 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

Kielce, ul. Paderewskiego 55, 25-
950 Kielce 

 

6 000,00 

 

13 480,00 
   

 

 

3 000,00 

  

Nie dotyczy 

 

7 800,00 



 

I. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, wezwaniu 

Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do uzupełnienia 

oświadczeń i dokumentów, Zamawiający informuje, że: 

1. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) nie  podlega żaden 

Wykonawca. 

 

  Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena, 

certyfikat ISO, ilość wykonanych tożsamych usług 

 

II. Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena – waga 

kryterium 80 %, certyfikat ISO-10%, ilość wykonanych tożsamych usług-10%. 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniższa 

tabela: 

 

 

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium 

wyboru. 

 Mając na uwadze powyższe zamawiający –  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Suchedniowie – udziela zamówienia, którego przedmiotem jest:, 
Organizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość 

zależy od nas” dla osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów, korzystające 

ze wsparcia Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Suchedniowie, które są 

bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, a są one w wieku aktywności zawodowej i 

poszukujących pracy; 

firmie: 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce 

Za cenę wynikającą z przedłożonej oferty – 30 280,00 zł brutto w części dot. 

 Zadania 1-6000,00 zł brutto,  

Firma           

Zakład 
Doskonalenia 

Zawodowego w 

Kielcach, ul. 
Paderewskiego 55, 

25-950 Kielce 
  

Zadanie 1  Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 

(cena – 80 pkt,  
ilość 

przeprowadzonych 
szkoleń  – 10 pkt,  

posiadany certyfikat 

ISO – 10 pkt=100 
pkt.) 

(cena – 80 pkt,  
ilość 

przeprowadzonych 
szkoleń  – 10 pkt,  

posiadany 

certyfikat ISO – 10 
pkt=100 pkt.) 

(cena – 80 pkt,  
ilość 

przeprowadzonych 
szkoleń  – 10 pkt,  

posiadany 

certyfikat ISO 10 
pkt=100 pkt.) 

nie 
dotyczy 

(cena – 80 pkt,  
ilość 

przeprowadzonych 
szkoleń  – 10 pkt,  

posiadany 

certyfikat ISO – 
10 pkt=100 pkt.) 

Cena 6 000,00 13 480,00 3000,00   7 800,00 



Zadanie 2- 13 480,00 zł brutto, 

Zadanie – 3 000,00 zł brutto, 

Zadanie 5- 7 800,00 zł brutto  

 

III. Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia 

publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 23 wrzesień 2010 r., w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 
 


