Dobczyce, dnia 21 stycznia 2019r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

POWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację usługi szkoleniowej „Kursy i szkolenia dla uczniów” w ramach realizacji projektu:
„Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w
Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR.
Wybrano Oferty:
Częśd I: Usługa szkoleniowa 1 - Kurs: Automatyka budynkowa
Oferta nr 2: „ALFA” Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, Borzęta 467
- cena brutto oferty w części I: 700,00 zł. za 1 uczestnika,
- liczba szkoleo zrealizowanych przez osobę wskazaną w wykazie osób z największym
doświadczeniem: 12
- deklaracja zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: NIE
Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu, zgodnie z przyjętym przez
Zamawiającego kryterium- cena (waga 60%) oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium –
doświadczenie osoby do prowadzenia szkoleo (waga 35%) oferta otrzymała 35,00 pkt,
w kryterium – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (waga 5%) oferta otrzymała 0 pkt,
razem oferta otrzymała 95,00 pkt i jest jedyną ofertą, złożoną w niniejszym postępowaniu
w Części I.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia
przesłania powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Częśd II: Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Prawo jazdy kat. B
Oferta nr 4: Ośrodek Szkolenia Kierowców, 32-410 Dobczyce, ul. Piastowska 11
- cena brutto oferty w części II: 1694,00 zł. za 1 uczestnika,
- liczba szkoleo zrealizowanych przez osobę wskazaną w wykazie osób z największym
doświadczeniem: 15,
- deklaracja zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: TAK
Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu, zgodnie z przyjętym przez
Zamawiającego kryterium – cena (waga 60%) oferta otrzymała 52,77 pkt, w kryterium –
doświadczenie osoby do prowadzenia szkoleo (waga 35%) oferta otrzymała 35,00 pkt, w
kryterium – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (waga 5%) oferta otrzymała 5,00 pkt,
razem oferta otrzymała 92,77 pkt i jest najkorzystniejszą ofertą, złożoną w niniejszym
postępowaniu w Części II.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia
przesłania powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o pozostałych ofertach Części II:
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Częśd III: Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Obsługa wózków jezdniowych silnikowych
Oferta nr 1: Centrum Szkoleo „MIKO” Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka
- cena brutto oferty w części III: 548,00 zł za 1 uczestnika,
- liczba szkoleo zrealizowanych przez osobę wskazaną w wykazie osób z największym
doświadczeniem: 11 .,
- deklaracja zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: TAK
Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu, zgodnie z przyjętym przez
Zamawiającego kryterium – cena (waga 60%) oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium doświadczenie osoby do prowadzenia szkoleo (waga 35%) oferta otrzymała 35,00 pkt, w
kryterium – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (waga 5%) oferta otrzymała 5,00 pkt,
razem oferta otrzymała 100,00 pkt i jest najkorzystniejszą ofertą, złożoną w niniejszym
postępowaniu w Części III.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia
przesłania powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Beneficjent:
Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,
32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42
e-mail: starostwo@myslenicki.pl, www.myslenicki.pl

Nazwa i nr projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej
przy Zespole Szkół w Dobczycach.
RPMP.10.02.02-12-0213/16

Realizator projektu:
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,
32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,
fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl,
www.dobczyce.edu.pl

Informacja o pozostałych ofertach Części III:
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Częśd IV: Usługa szkoleniowa 4 – Kurs: Spawania metodą MAG w osłonie gazów aktywnych
- podstawowy
Oferta nr 1: Centrum Szkoleo „MIKO” Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka
- cena brutto oferty w części IV: 1670,00 zł. za 1 uczestnika,
- liczba zrealizowanych szkoleo przez osobę wskazaną w wykazie osób z największym
doświadczeniem: 12,
- deklaracja zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: TAK
Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu, zgodnie z przyjętym przez
Zamawiającego kryterium – cena (waga 60%) oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium –
doświadczenie osoby do prowadzenia szkoleo (waga 35%) oferta otrzymała 35,00 pkt, w
kryterium – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (waga 5%) oferta otrzymała 5,00 pkt,
razem oferta otrzymała 100,00 pkt i jest jedyną ofertą, złożoną w niniejszym postępowaniu
w Części IV.
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia
przesłania powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

…………………………………………………………
Podpis Kierownika Zamawiającego

Zamieszczono na stronie internetowej: ………………………………………………..

Zamieszczono na tablicy ogłoszeo: ………………………………………………………

Uwaga: Prosimy o niezwłoczne , zwrotne odesłanie potwierdzenia otrzymania korespondencji w
przypadku poczty elektronicznej automatycznie lub pisemnie na e-mail: zs@dobczyce.edu.pl lub z
pieczęcią wykonawcy, lub czytelnym podpisem potwierdzenia otrzymania niniejszej
korespondencji na nr fax 012 271 10 72. DZIĘKUJEMY.
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