
AG.3410-05/10    Gniezno, 07.07.2010r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Kolejowa 2
62-200, Gniezno

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową „Kurs prawa jazdy kat.B” dla 28 osób 
podopiecznych MOPS w Gnieźnie, w ramach projektu „Edukacja ku samodzielności- propagowanie aktywnej integracji osób 
oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 SZKOLENIA KIEROWCÓW „ZBIG”
Zbigniew Jóźwiak
Ul. Warszawska 27, 62-200 Gniezno

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na etapie oceny ofert. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. 
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający skontaktuje w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust.1.

W prowadzonym postępowaniu –-złożono następujące oferty:

NR OFERTY NAZWA WYKONAWCY I ADRES CENA
OCENA OFERT 
- PUNKTACJA

01 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW 
Rzeczoznawstwa Samochodowego. 
Stefan Bobrowski

Ul. Pustachowska 50A, 62-200 Gniezno

35.000,00 - ogółem
1250,00/ - na osobę

87

02 USŁUGI MARKETINGOWE 
ARTUR KOWALCZYK. 
Os. Wypoczynkowe 1, Wierzbiczany

  62-200 Gniezno

30.772,00 – ogółem
1.099,00 – na osobę

99

03
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „ZBIG”
Zbigniew Jóźwiak

Ul. Warszawska 27, 62-200 Gniezno

30520,00 – ogółem
1.090,00 – na osobę 100,00

2. Działając  na podstawie  art.  92 ust.  1  pkt  3  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje,  ze 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 wykluczone żadne oferty. 

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.



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 2007 r.  
Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

……………………………………………
Kierownik Zamawiającego


