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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę szkoleniową pn. „Spawacz metodami MIG-MAG-TIG” dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu współfinansowanej przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pn. „Aktywni” Poddziałanie 6.1.3.

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową pn. „Spawacz
metodami MIG-MAG-TIG” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Brzegu współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywni” Poddziałanie 6.1.3.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Ośrodek Kształcenia Kursowego
i Przekwalifikowania Kadr „PROFESJA”

ul. Kępska 3-5
45-129 Opole

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy była jedyną złożoną ofertą oraz jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy w wyniku jej oceny, otrzymała najwyższą ilość punktów
– 100. Ponadto Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu
podane w art. 22 ustawy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegał
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
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INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:
Cena wybranej oferty: 116 999,80 zł. brutto
Oferta z najniższą ceną: 116 999,80 zł. brutto
Cena oferty z najwyższą ceną: 116 999,80 zł. brutto
W postępowaniu złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela
poniżej:

Nr
oferty Wykonawca

Spełnione
warunki

udziału w
postępowaniu

Liczba
punktów
(razem)

Liczba punktów
wg kryteriów

Cena
szkolenia

Kwalifikacje
kadry dyd.

Warunki
lokalowe
i sprzęt.

Certyfikat

1

Ośrodek Kształcenia
Kursowego
i Przekwalifikowania
Kadr „PROFESJA”
ul. Kępska 3-5
45-129 Opole

TAK 100 60 19 19 2

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu żaden wykonawca nie został wykluczony
z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie
zostało przesłane w inny sposób. Ponadto zgodnie z art. 94 ust. 2 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, określonych wyżej,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę.

Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP w Brzegu
oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info.

Proszę o niezwłoczne odesłanie faksem zwrotnym na nr tel. 77/444-13-90 do 93 wew. 134
potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kłaczek


