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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego dnia 30.07.2013r.
Numer ogłoszenia: 302880 - 2013; data zamieszczenia:30.07.2013
na USŁUGI SZKOLENIOWE dla podopiecznych MOPS w Gnieźnie
część I – Podstawowy kurs florystyczny dla 25 osób

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę następującego
Wykonawcy:

NR OFERTY

NAZWA WYKONAWCY I ADRES
POLSKA SZKOŁA FLORYSTYCZNA
Małgorzata Bukalska
ul. Pawłowskiego 6
60-681 Poznań

02

OCENA OFERT
PUNKTACJA
KRYTERIUM - CENA

100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ. – tj. ceny.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

NR OFERTY

01
02

NAZWA WYKONAWCY I ADRES
Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL
ul. Gimnazjalna 11
89-100 Nakło nad Notecią
POLSKA SZKOŁA FLORYSTYCZNA
Małgorzata Bukalska
ul. Pawłowskiego 6
60-681 Poznań

OCENA OFERT
PUNKTACJA
KRYTERIUM - CENA

95,69 pkt.
100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy:
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że
podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec
czynności:
1)
wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)
odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10
dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
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Kierownik Zamawiającego

