
Przyłęk, 04.04.2014 r. 
GOPS.POKL.11.04.2014 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert 
zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 
2013r. poz.907 z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: 
„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 10 beneficjentów oraz 
wyjazdu integracyjnego dla uczestników z otoczeniem w ramach projektu „Powrót do 
pracy” 
została wybrana oferta firmy 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu 
ul. Perzyny 86 
26 700 Zwoleń  
cena oferty: 
37 715, 00zł (brutto) 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 70 punktów oraz doświadczenie 
wykonawców 30 punktów, oferta nr 3 była najkorzystniejsza. 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 
Nr oferty 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
punktacja 

 
1 
 
 

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „KMP” 
Marcin Piotrowski 
Ul. Łąkowa 66, 26 – 600 Radom  

 
62,55 

 
2 
 

 
INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o 
Ul. 3-go Maja 13, 38 – 200 Jasło 

 
52,18 

 
3 
 

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu 
ul. Perzyny 86 
26 700 Zwoleń  
 

 
81,04 

4 „ PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego  
Iwona Wiśnik 
Ul. Biznesowa 7, 26 – 600 Radom 

75,49 

 

Wykluczeni wykonawcy 

 Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy. 

 

Oferty odrzucone 

 Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty. 

 



Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 10.04.2014r. 
– art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,  poz.907 z 
późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

 

 

 


