Radzymin, dnia 26 kwietnia 2010 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: PN-6-POIG/2010, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYTSANIA
Z INTERNETU
Zamawiający : GMINA RADZYMIN, Pl. Tadeusza Kościuszki 2 05-250 Radzymin,
tel.: (022) 781 98 95, faks : (022) 786 51 95,
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wybrany wykonawca: ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, ul. F. Stelczyka 3
20-151 Lublin (oferta nr 4)
Uzyskana liczba punktów :
kryterium (cena) - 100,00 pkt.
Punktacja łączna - 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta (z najniŜszą ceną) spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
Pozostałe oferty w postępowaniu nie podlegające odrzuceniu:
Numer
oferty

2
3
6

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Betacom S.A., ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa
COMBIDATA Poland Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot
KRAJOWE CENTRUM
EDUKACYJNE s.c.,
Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa

Liczba pkt w
kryterium
CENA

Razem

18,87

18,87

57,01

57,01

60,90

60,90

7

8

bit Polska Sp. z o.o.,
ul. Ostrobramska 101A 04-041
Warszawa
Zakład Doskonalenia
Zawodowego Oddział
w Radzyminie, ul. Komunalna 6
05-250 Radzymin

38,28

38,28

52,95

52,95

Informacje dotyczące pozostałych ofert:
Oferta nr 1 – SEKA S.A., ul. Paca 37 04-386 Warszawa
Wykonawca w treści oferty nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
udziału w postępowaniu, określonych w punkcie IV.1 b) SIWZ, tj. dokumentów
potwierdzających realizację minimum 2 szkoleń, w okresie ostatnich trzech lat, przed terminem
składania ofert z zakresu obsługi komputera i/lub korzystania z Internetu o wartości
proporcjonalnej do przedmiotu zamówienia, tj. minimum 50 000 zł brutto kaŜde (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
W dniu 12 kwietnia 2010 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, aby w terminie do dnia 15 kwietnia
2010 r. do godz. 15.00 złoŜył wymagane dokumenty. Wykonawca we wskazanym terminie nie
przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów udziału w postępowaniu.
W związku z powyŜszym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyŜ nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę
wykonawcy wykluczonego z postępowania uwaŜa się za odrzuconą.
Oferta nr 5 – CENTRUM TECHNIK SIECIOWYCH Sp. z o.o., ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
W treści oferty wykonawca nie złoŜył:
 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W dniu 12 kwietnia 2010 r. Zamawiający wezwał wykonawcę, aby w terminie do dnia 15 kwietnia
2010 r. do godz. 15.00 złoŜył wymagane dokumenty. Wykonawca we wskazanym terminie nie
przedstawił wymaganych dokumentów. W związku z powyŜszym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4
Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyŜ nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo
zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uwaŜa się za odrzuconą.
Oferta nr 9 - EURO INFO GROUP Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Zamawiający w dniu 15 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo

zamówień publicznych, zwrócił się do wykonawcy o wyraŜenie zgody na poprawienie innych
omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści
oferty. Wykonawca zobowiązany był do wyraŜenia zgody w terminie do dnia 19 kwietnia 2010 r.
do godz. 12.00. We wskazanym powyŜej terminie wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie
stwierdzonych w ofercie omyłek.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki uznaje
się za odrzuconą.
Data wysłania do wykonawców informacji o wyborze oferty: 26 kwietnia 2010 r.
Informacja zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Radzymin oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu.

