Załącznik nr 4
do Regulaminu z dnia 15.01.2016 r.
KIERWONIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na
„Kurs Prawa jazdy kat. B”
w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 euro.
Zapytanie ofertowe nr 6
Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za
najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyło: - Oferta nr 3 – Artur Adamek ul.
Powstańców 1863 r nr 74 32-200 Miechów
Uzasadnienie wyboru:
Wybór wykonawcy został dokonany w oparciu o poniższe kryteria:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone
przez Zamawiającego i wpłynęły w wyznaczonym terminie.
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Nazwa kryterium

Cena

60

Ilość przeprowadzonych szkoleń

40

Znaczenie
kryterium

Liczba możliwych do
uzyskania punktów
60 punktów
40 punktów

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Punkty za kryterium „Ilość przeprowadzonych szkoleń ” zostaną obliczone według wzoru:
Punkty za kryterium „Ilość przeprowadzonych szkoleń” zostaną przyznane w skali punktowej 0
- 40 punktów, na podstawie informacji podanej w załączniku nr 5 wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie usługi według zasady 1-3 usługi – 10 punktów, 4-6
usług – 20 punktów , 7- 9 usług – 30 punktów, 10 usług i więcej – 40 punktów. Maksymalna
liczba punktów do zdobycia: 40
Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,
a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli
zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj.
będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można
wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
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sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną.
Oferta nr 1 – Zakład Elektroniki "ESKO" ul. Marii Konopnickiej 12/13 38-300 Gorlice
Kryterium ceny – 11100,00 zł/ 14450,00 zł- 46,09pkt
kryterium doświadczenia - 10 referencji - 40pkt
łącznie oferta otrzymuje 86,09 pkt
Oferta nr 2 – Dorota Grzywnowicz ul. Olkuska 293 32-045 Sułoszowa
Kryterium ceny – 11100,00 zł/ 11100,00 zł- 60pkt
kryterium doświadczenia - 7 referencji - 30pkt
łącznie oferta otrzymuje 90 pk
Oferta nr 3 – Artur Adamek ul. Powstańców 1863 r nr 74 32-200 Miechów
Kryterium ceny – 11100,00 zł/ 11220,00 zł- 59,35pkt
kryterium doświadczenia - 10 referencji - 40pkt
łącznie oferta otrzymuje 99,35 pk

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Nie miało miejsca wykluczenie oferty.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą
wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Lech Kochański
Kierownik GOPS
Miechów, dnia 11.05.2020
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