
D.0321.1.20l4 Legionowo, dnia 4 czerwca 2014 r.

Dotyczy: postępowania o I udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonegoj którego przedmiotem jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie
szkoleń zawodowych dla Jczestników projektu "Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż".

zawiadlmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" informuję, że w prowadzonym przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Legionowie, z siedzibą przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119
Legionowo zwane dalej "Zamawiającym", ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, wybrano jako najkorzystniejszą

l. w części I - ofertę f. 4 złożoną przez CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR,
Wioletta Stefankowlska-Skórka, ul. l-go Maja 7, 05-250 Radzymin. Cena oferty
wynosi: 12 910 zł brutto

2. w części II - unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. l pkt 4 ustawy Pzp

Uzasadnienie wyboru części IIpostępowania:
Oferta Wykonawcy CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR, Wioletta Stefankowska-
Skórka, uzyskała najwyższą ocenę punktową w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez
Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, oferta uzyskała 100 pkt, spełnia warunki określone w ustawie Pzp i
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a
jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy Pzp i została wybrana
jako najkorzystniejsza. I

W wyniku oceny ofert, złożonych w części I, Zamawiający przyznał ofertom punkty:

Suma
Numer Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
oferty adre, wykonawcy punktów

łącznie

1 MOBILEK Marianna Rogala, ul.
86,67Piłsudskiego 33, 05-120 Legionowo

3
DLAKADR.PL J1P. z 0.0., ul. Nakielska 3,

73,9401-106 Warszawa

CENTRUM SZKOLENIOWE LEKTOR,
4 Wioletta Stefankowska-Skórka, ul. l-go 100

Maja 7,015-250 Radzymin
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Uzasadnienie unieważnienia części II postępowania:
Podstawa prawna.art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 34800. Wszystkie
złożone oferty okazały się droższe od zaplanowanych środków finansowych na wykonanie
zamówienia. Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie może
zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
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