DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Wydział Organizacyjno-Prawny
50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54
tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

Wrocław, 8 czerwca 2011 r.
DOZ/AKM/Z.P.52/2011/2540/06/11

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr 52/2011

Dot.: zamówienia publicznego nr 52/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 – dniowego szkolenia zamkniętego
z zakresu prawa zamówieo publicznych w realizacji projektów unijnych dla pracowników
zaangażowanych we wdrażanie PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w podziale
na

dwie

odrębne

grupy

szkoleniowe

(

grupa

na

poziomie

podstawowym

i średniozaawansowanym) na łączną ilośd 30 osób ( dopuszczalnie zwiększenie i zmniejszenie
ilości uczestników – plus/minus 5 osób).
W dniu 8 czerwca 2011 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne, o którym powyżej.
Zamawiający przystąpił do ponownego badania, a następnie do oceny ofert, w momencie, kiedy
wezwany Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, dokonał tej czynności.
Złożono następujące oferty, a poniższa tabela przedstawia ponadto ceny niniejszych ofert
i ich ocenę.
L.p.

1.

2.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kamila Syrytczyk
Ośrodek Szkoleo Administracyjnych
Ul. Brodzioskiego 3,
30-506 Kraków
DEMOS Polska Sp. z o.o.
Ul. Puławska 39 lok. 50
02-508 Warszawa

Oferowana cena brutto za
przedmiot zamówienia
[PLN]
3.629,00 zł

6.715,80 zł

Punkty

100 pkt

Oferta odrzucona,
zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 tj. jej tresc nie
odpowiada treści
specyfikacji istotnych
warunków
zamówienia. Plan
szkolenia w zakresie
merytorycznym nie
odpowiada
wymaganiom
Zamawiającego, które

3.

4.

Firma Szkoleniowo – Doradcza
Anna Szywała S.C.
Anna Szywała, Agata Szywała
Ul. Łukasioskiego 2/3
58-100 Świdnica
APEXnet Centrum Szkoleo
Administracji Publicznej s.c.
Aleje Jerozolimskie 181,
01-222 Warszawa

4.400,00 zł

zostały szczegółowo
określone i wskazane
w załączniku nr 1 do
wzoru umowy
stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ.
82.48 pkt

4795,00 zł

Oferta odrzucona,
zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 tj. jej tresc nie
odpowiada treści
specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Plan szkolenia w
zakresie merytorycznym
nie odpowiada
wymaganiom
Zamawiającego, które
zostały szczegółowo
określone i wskazane w
załączniku nr 1 do
wzoru umowy
stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ.

5.

„TEGRA”

Zamówienia

Publiczne

8.610,00 zł

42.15 pkt

Teresa Grabowska – Chudy
Ul. Skarbowców 83/11
53-025 Wrocław
6.

Fundacja Rozwoju Demokracji

4.950,00 zł

Oferta

odrzucona,

Lokalnej z siedzibą w Warszawie,

zgodnie z art. 89 ust. 1

Pl. Inwalidów 10,

pkt 2 tj. jej tresc nie

01-552 Warszawa

odpowiada

treści

specyfikacji

istotnych

warunków
zamówienia.

Plan

szkolenia w zakresie
merytorycznym

nie

odpowiada
wymaganiom
Zamawiającego, które
zostały

szczegółowo

określone i wskazane
w załączniku nr 1 do
wzoru

umowy

stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ.
7.

Europejskie Centrum Edukacji

4.800,00 zł

75.60 pkt

4.428,00 zł

81.95 pkt

„LIBRA” Elżbieta Krzak
Ul. Lazurowa 19,
54 – 044 Wrocław
8.

CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.
Ul. Minerska 16,
04—506 Warszawa

Zgodnie z powyższą tabelą, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pani Kamili Syrytczyk
Ośrodek Szkoleo Administracyjnych z Krakowa i jest typowana do realizacji zamówienia
publicznego nr 52.2011.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający informuje, że zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp umowa do zam. pub. nr 52/2011 może byd zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

.

