Kowalewo Pomorskie, dn. 11 lipiec 2012 roku
INFORMACJA O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/warsztatów w związku z realizacją
przez MGOPS w Kowalewie Pomorskim Projektu pod nazwą „Koniec z
biernością” w 2012 r.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.
759 z późn. zm) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/warsztatów w związku z realizacją przez
MGOPS w Kowalewie Pomorskim Projektu pod nazwą „Koniec z biernością” w 2012 r. na
podstawie art. 91 ust. 1 i dokonał wyboru oferty Wykonawcy oznaczonego nazwą:
Fundacja Gospodarcza Pro-Europa
ul. Warszawska 4/7
87-100 Toruń
z ceną ofertową: 100.428,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, która uzyskała
największą ilość
punktów – 100. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją:
Lp.
Nazwa firmy

1.

Ośrodek Kształcenia i Promocji
„EUDKATOR”, Plac 100-lecia 22a,
87-400 Golub-Dobryń

2.

Fundacja Gospodarcza Pro-Europa,
ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń

Cena
ofertowa
brutto

ilość punktów
(waga
kryterium
100%)

Oferta odrzucona

100.428,00 zł

100

Jednocześnie informujemy iż na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 wyklucza się wykonawcę
oznaczonego nazwą Ośrodek Kształcenia i Promocji „EDUKATOR” z siedzibą w GolubiuDobrzynie przy Placu 1000-lecia 22a, ponieważ Wykonawca nie uzupełnił we wskazanym
terminie wykazu usług – nie przedstawił wykonania 2 szkoleń wyjazdowych oraz wykazu
osób – nie przedstawił min 1 wykładowcę/trenera posiadającego wykształcenie
kierunkowe związane z tematyką szkolenia: kurs krawiecki, kurs hydraulik – monter
instalacji sanitarnych oraz animator społeczności lokalnej. Tym samym na podstawie art.
24 ust. 4 oferta ww firmy zostaje odrzucona.
Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.
1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dziękujemy za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert.

Projekt „Koniec z biernością” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

