
  

Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA” 

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego   

 

Łosice, dnia 02.11.2012r. 

 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Znak sprawy: OPS.EFS.3410-20/2012 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania 

 

dotyczy: 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od 

kwot  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j.                

z późn. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem 

zamówienia jest zorganizowanie kursu Operator koparko-ładowarki dla 3 beneficjentów 

ostatecznych projektu „Społeczność aktywna” realizowanego przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą” informuję, że dokonano badania i oceny oferty złożonej w 

przedmiotowym postępowaniu. 

Do upływu terminu składania ofert (31.10.2012r. godz. 12:00) złożono następujące 

oferty: 

KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI 
Numer 

oferty 

nazwa Adres cena termin 

 

1. 

 

 

Un-Andragos  

Sp. Z o.o 
Ul. Kolejowa 38A, 

21-500 Biała 
Podlaska 

8 250,00 03.11.2012 – 

15.12.2012 

2. Centrum Szkolenia 

Operatorów 

„SIGMA” 

 

Ul. Bony 46, 02-496 

Warszawa 

Oddział w Siedlcach, 

ul. Brzeska 179, 08-

110 Siedlce 

12 600,00 19.11.2012 – 
20.12.2012 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: 
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KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI 

 

Ofertę  złożoną przez firmę: 
 

Un-Andragos Sp. Z o.o, Ul. Kolejowa 38A, 
21-500 Biała Podlaska 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zgodne z kryteriami wyboru ofert firma Uni-Andragos z Białej Podlaskiej  uzyskała 

największą ilość punktów -  100 pkt. 
 

II. Informacja o wykonawcach i o ilości punktów przyznanych złożonym 

przez wykonawców ofertom podlegającym ocenie: 

Kryteria oceny i ich znaczenie: 
 

100% - cena 
KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI 

 

Numer 

oferty 

nazwa Liczba pkt. 

w kryterium 

cena 

RAZEM 

 

1. 

 

 

Un-Andragos  

Sp. z o.o,  

Ul. Kolejowa 38A, 

21-500 Biała 

Podlaska 

100 100 

2. Centrum Szkolenia 

Operatorów 

„SIGMA” w 

Warszawie  

65,48 65,48 

Liczba punktów odpowiada analogicznej wartości procentowej. 

III. Informacja  ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem 

Oferta nie została odrzucona 

IV. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z 

uzasadnieniem. 

Nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy. 

V. Informacja o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

ofert, jeżeli zawiadomienie zostało wysłane faksem lub drogą elektroniczną, nie 

później niż przed upływem terminu związania ofertą.  


