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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W LEGIONOWIE 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 

TEL. 22 764 01 40  FAKS 22 764 01 41  

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

uczestników projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! ” - I ETAP”. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie działając zgodnie z art. 92 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.), zwanej dalej Pzp, informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako 

najkorzystniejszą ofertę firmy: „ZRYW”-Tomasz Cygan, ul. Gustawa Morcinka 5 01-496 

Warszawa, która zaoferowała cenę ofertową brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkolenia/kursu/warsztatu prawa jazdy (kat. B)  dla 27 osób, dla 1 osoby kat. E z kwalifikacją 

wstępną przyspieszoną oraz kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla 4 osób: 

44.963,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 

00/100). 

 
UZASADNIENIE WYBORU: 

Przedmiotową decyzję zamawiający uzasadnia tym, iż oferta wybranej firmy spośród 

nieodrzuconych zawierała najniższą cenę, 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. 
 

 

                                        najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie 

 A - ocena punktowa  = 
......................................................................................................................................            

x 100,00 

pkt x 1                   cena oferty ocenianej  

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres wykonawcy 

Liczba punktów w kryterium  

– najniższa cena 

Łącznie liczba 

punktów  

1 „ZRYW”-Tomasz Cygan 

ul. Gustawa Morcinka  5 01-496 Warszawa 

44.963,00 zł 
  ............................... x 100pkt x 1 pkt = 100,00 pkt 

44.963,00 zł  

 

100,00 pkt 

2 Szkoła Nauki Jazdy Andrzej Gryglas 

ul. Bohaterów Modlina 48  

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

44.963,00 zł 
  ............................... x 100pkt x 1 pkt = 71,51 pkt 

62.879,00 zł  

 

71,51 pkt 

3 Ośrodek  Szkolenia  Kierowców  ELITTA 

ul. Podhalańska 13a 

04-268 Warszawa 

44.963,00 zł 
  ............................... x 100pkt x 1 pkt = 89,74 pkt 

50.104,00 zł  

 

89,74 pkt 

4 Ośrodek Szkolenia Kierowców  Liga Obrony 44.963,00 zł  
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Kraju 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców 

w Legionowie 

ul. Krasińskiego 70, 05-120 Legionowo 

  ............................... x 100pkt x 1 pkt = 69,33 pkt 

64,855,00 zł  

69,33 pkt 

6 DLAKADR.PL Sp. z o.o. 

ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa 

44.963,00 zł 
  ............................... x 100pkt x 1 pkt = 58,90 pkt 

76.339,00 zł  

 

58,90 pkt 

Ponadto informujemy, iż oferta firmy: 

5. Ośrodek Szkolenia Kierowców Classic, ul. Kilińskiego 9 A,  05-250 Radzymin  

1) została odrzucona ex lege (art. 24 ust. 4) w związku z wykluczeniem wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia 

dokumentów oraz oświadczeń z dnia 25.09.2014 r., w trybie art. 26 ust. 3 , nie wykazał 

spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.  
 

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia podpisania umowy do 15 

grudnia 2014r. 
 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 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. 1, tj. faksem.  

 


