Radzymin, dnia 22 grudnia 2010 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy: PN-11-POIG/2010, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA
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: Centrum Komputerowe ZETO SA, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź
(oferta nr 1)
Uzyskana liczba punktów :
kryterium (cena) - 100,00 pkt.
Punktacja łączna - 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta (z najniższą ceną) spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
Pozostałe oferty w postępowaniu nie podlegające odrzuceniu:
Numer
oferty
3
4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Placówka Edukacji Ustawicznej
EDU, ul. Radzymińska 2
05-240 Tłuszcz
ICN Centrum Kompetencji Tomasz
Sobkowicz, ul. Związkowa 4 20-148
Lublin

Informacje dotyczące pozostałych ofert:

Liczba pkt
w kryterium
CENA

Razem

84,83

84,83

91,96

91,96

Oferta nr 2 – Krajowe Centrum Edukacyjne s. c., Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 518
04-028 Warszawa
Wykonawca podlega wykluczeniu z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale V pkt 1 b) i c) oraz V pkt 5 SIWZ. Zamawiający pismem z dnia
8 grudnia 2010 r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie, w terminie do dnia
13 grudnia 2010 r., do godz. 14.00 dokumentów określonych w punkcie V pkt 1 b) i c) SIWZ
w doniesieniu do każdego z podmiotów tworzących spółkę cywilną.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie przedłożył wymaganych
dokumentów.
Oferta nr 5 - CEDOZ Sp z o.o., ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa
Wykonawca podlega wykluczeniu z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale V pkt 1 e) SIWZ. Zamawiający pismem z dnia 8 grudnia 2010 r. zwrócił
się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, w terminie do dnia 13 grudnia 2010 r.,
do godz. 14.00 treści złożonej oferty w części dotyczącej załącznika nr 7 do SIWZ.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie przedłożył wymagane wyjaśnienia.
W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie spełnia kryterium udziału w postępowaniu, tj. nie
udokumentował, iż w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził minimum dwa szkolenia
z zakresu obsługi komputera i/lub korzystania z Internetu, o wartości minimalnej 50 000 zł
brutto.
Oferta nr 6 – Zakład Doskonalenia Zawodowego O/Radzymin, ul. Komunalna 6
05-250 Warszawa
Wykonawca podlega wykluczeniu z uwagi na nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdziale V pkt 1 e) SIWZ. Zamawiający pismem z dnia 8 grudnia 2010 r. zwrócił
się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, w terminie do dnia 13 grudnia 2010 r.,
do godz. 14.00 treści złożonej oferty w części dotyczącej załącznika nr 7 do SIWZ.
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie przedłożył wymagane wyjaśnienia.
W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie spełnia kryterium udziału w postępowaniu, tj. nie
udokumentował, iż w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził minimum dwa szkolenia
z zakresu obsługi komputera i/lub korzystania z Internetu, o wartości minimalnej 50 000 zł
brutto.
Data wysłania do wykonawców informacji o wyborze oferty: 22 grudnia 2010 r.
Informacja zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Radzymin oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu.

