Kurzętnik, dnia 04.10.2012r.
GOPS.321.32.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B
w ramach projektu konkursowego „Teraz My – MŁODZI – aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
13 – 306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 8
REGON: 511402852
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 8 zawiadamia, że w w/w postępowaniu przetargowym
została wybrana oferta:
Ośrodek Kształcenia Kierowców „Auto-Szkoła” Robert Karczyński
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Tysiąclecia 6F
Cena wybranej oferty: 9.441,00zł (dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden, 00/100zł).
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone przez zamawiającego w treści SIWZ.
Cena oferowana przez wybranego wykonawcę mieści się w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego
na sfinansowanie zadania.
Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny.
Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała największą ilość punktów.
Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.

Projekt „Teraz My – MŁODZI – aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
L.p.

1.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Ośrodek Kształcenia
Kierowców
„Auto-Szkoła”
Robert Karczyński
13-300 Nowe Miasto
Lubawskie
ul. Tysiąclecia 6F

Termin
wykonania

Liczba
punktów
Kryterium
cena

19.10.201221.12.2012

80,00

Liczba
punktów
Kryterium
potencjał
osobowy
20,00

Łączna
liczba
punktów

100,00

Uzasadnienie

Oferta spełnia
wszystkie wymagania
Zamawiającego
określone w treści
SIWZ.
Oferta zgodnie z
kryteriami oceny ofert
uzyskała największą
ilość punktów. Oferta
najkorzystniejsza w
rozumieniu art. 2 pkt 5
PZP. Jedyna oferta
złożona w
postępowaniu.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie
wykluczono żadnego Wykonawcy i nie została odrzucona żadna oferta.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie może być zawarta przed upływem terminów
określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kurzętniku
Grażyna Deranek

„Zawiadomienie o wyborze oferty” zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
w dniu 04-10-2012r.
„Zawiadomienie
o
wyborze
oferty”
zamieszczono
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
www.bip.kurzetnik.ops.pl w dniu 04-10-2012r.

Projekt „Teraz My – MŁODZI – aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z gminy Kurzętnik” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

