
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W LEGIONOWIE 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

tel. 22 784 83 33. faks 22 764 02 05 

 

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!" - znak sprawy: 

ZD.253.8.2013 

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 działając 

zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013r., poz. 907, 984 i 1047) informuje o wyniku postępowania. 

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: 

dla zadania nr 1 –  wózki widłowe 

Firmy szkoleniowo-usługowej ASTON 

z siedzibą: ul. Świderska 113b lok. 28, 03-128 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, 

dla zadania nr 1 – wózki widłoweryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia/kursu/warsztatu dla 7 osób: 3080,00 zł  (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt 

złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

C = --------------------------------------------- x waga kryterium 

            Cena brutto oferty badanej 

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

2 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 

 3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  73,33 pkt 



ul. Stanisława Ligonia 20 

01-498 Warszawa 

 4200,00 zł 

3 LINIA Andrzej Szope 

ul. Poznańska 14 

00-680 Warszawa 

 3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  50,15 pkt 

 6141,00 zł 

4 Centrum Szkoleniowe Lektor 

Wioletta Stefankowska-Skórka 

ul. 1 Maja 7 

05-250 Radzymin 

  

3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  59,22 pkt 

5201,00 zł 

5 WSI „WARSZAWSKA” 

ul. Nocznickiego 29 

01-918 Warszawa 

  

 3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  62,35 pkt 

 4940,00 zł 

6 SEKA S.A. 

ul. Praca 37 

04-386 Warszawa 

  

3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  51,76 pkt 

5950,00 zł 

7 SPECTRA – szkolenia specjalistyczne 

ul. Spółdzielcza 34a 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  61,62 pkt 

4998,00 zł 

9 Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie 

ul. Podwale 13 

00-252 Warszawa 

3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  53,89 pkt 

5715,00 zł 

11 Firma szkoleniowo-usługowa ASTON 

ul. Świderska 113b lok. 28 

3080,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 



03-128 Warszawa 3080,00 zł 

  

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 1, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

  

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu. 

dla zadania nr 2 –   prawo jazdy kat. B kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C 

ZRYW – Tomasz Cygan 

z siedzibą: ul. Gustawa Morcinka 5, 01-496 Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową, 

dla zadania nr 2 – prawo jazdy kat. B kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C 
ryczałtową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu/warsztatu prawa 

jazdy (kat. B) dla 21 osób, w tym dla 1 niepełnosprawnejwymagającej szkolenia na 

przystosowanym pojeździe oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C dla 1 osoby: 

20790,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych). 

  

            Najniższa cena ofertowa brutto 

C = --------------------------------------------- x waga kryterium 

            Cena brutto oferty badanej 

  

  

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres oferenta 

Liczba punktów w kryterium –  cena 

/C/ 

1 Ośrodek Szkolenia Kierowców 

POLONEZ 

Szczepan Kieszek 

ul. Fabryczna nr 8 

05-119 Łajski 

20790,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  78,45 pkt 

26500,00 zł 



8 Autek Aldona Szymaniak 

ul. Obrońców Tobruku 38 m 311 

01-494 Warszawa 

  

  

20790,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  89,00 pkt 

23360,00 zł 

10 Szkoła Nauki Jazdy 

Andrzej Gryglas 

ul. Bohaterów Modlina 48 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

  

  

20790,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  72,40 pkt 

28717,00 zł 

12 ZRYW – Tomasz Cygan 

ul. Gustawa Morcinka 5 

01-496 Warszawa 

20790,00 zł 

  ...............................   
x 100 =  100,00 pkt 

20790,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy zawierała 

najniższą cenę dla zadania nr 2, w związku z powyższym uzyskała maksymalną liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 

kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ponadto informujemy, iż oferta firmy: 

2. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI”, ul. Stanisława 

Ligonia 20, 01-498 Warszawa 

została odrzucona na podstawie art.89 ust. pkt 2 ustawy Pzp /jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ - Zamawiający żądał złożenia wypełnionego i 

podpisanego formularza oferty dla zadania nr 2, stanowiącego załącznik 1b do SIWZ. 

Formularz ofertowy złożony w ofercie nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i jest 

niespójny z postanowieniami SIWZ 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. za pomocą faksu. 

     

Wykonawcy zrealizują usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 24 grudnia 

2013r.   

 


