
Numer sprawy: PCPR.P.441.02.2017

Grójec, dn. 01.08.2017 r.

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W  związku  z  zakończeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo  zamówień  publicznych tj.:/Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164  z  późn.  zm./  na Usługę

aktywizacji  zawodowej  dla  18  uczestników  projektu  Praca  Owocem  Aktywizacji

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu współfinansowanego

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020,  oś  priorytetowa  IX  Wspieranie

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa

osób  wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  informujemy,  że  do

realizacji usługi została wybrana firma z ceną i kryterium:

Oferta nr 2: Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Patryk Tomasz Kujawa
ul. P.O.W. 8
05 – 600 Grójec

Cześć nr I - Kurs prawa jazdy kat. B dla 2 osób – 3 140,00 zł netto/brutto – 90 pkt

Doświadczenie  Wykonawcy  -  ilość  lat  wykonywania  usług  bezpośrednio  związanych  
z przedmiotem zamówienia ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową lub równoważną
– 5 pkt

Łączna ilość zdobytych pkt wynosi 95 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w części spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz Warunków

Zamówienia na Usługę Społeczną.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu  

z Zamawiającym nie później jednak niż do 31 sierpnia 2017 r.

Oferta nr 4:Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST
ul. Piękna 15/43

00-549 Warszawa

Cześć nr VIII - Kurs stylizacji/wizażu dla 1 osoby - 1 280,00 zł netto/brutto. -90 pkt.

Część XII - Kurs fotografii dla 1 osoby - 1 200,00 zł netto/brutto – 90 pkt.

Cześć nr XIV - Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowywania wniosków 



o dofinansowanie dla 1 osoby – 1 900,00 zł – 90 pkt.

Doświadczenie  Wykonawcy  –ilość  lat  wykonywania  usług  bezpośrednio  związanych  
z przedmiotem zamówienia ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową lub równoważną
– 10 pkt

Łączna ilość zdobytych pkt w danej części wynosi 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w częściach spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz

Warunków Zamówienia na Usługę Społeczną.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu  

z Zamawiającym nie później jednak niż do 31 sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym umowy z w/w Wykonawcami zostaną podpisane w dn. 07.08.2017 r. 

Za udział w postępowaniu serdecznie dziękujemy.
W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr.
ofert

y

Nazwa (firma) 
i

adres
Wykonawcy

Cena oferty
netto/brutto

Dośw. 
Wykonawcy – 
ilość lat 
wykonywania 
usług 
bezpośrednio 
związanych .

Termin realizacji 
zamówienia Warunki płatności

1. Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 
w Radomiu, ul. 
Kelles - Krauza 3

cz. V - 5 700,00 zł 3 lata od dnia podpisania 
umowy, po 
uprzednim 
uzgodnieniu 
z Zamawiającym 
nie później jednak 
niż do 31 sierpnia 
2017 r.

w terminie 14 dni 
od dnia 
przedłożenia 
protokołu odbioru 
wykonania 
poszczególnych 
etapów zamówienia

cz. VII - 7 700,00 zł
cz. VIII - 11 200,00 zł
cz. IX - 11 200,00 zł

2. Ośrodek 
Szkolenia 
Kierowców 
Patryk Tomasz 
Kujawa 
w Grójcu, 
ul. P. O. W. 8 

cz. I – 3 140,00 zł 5 lat od dnia podpisania 
umowy, po 
uprzednim 
uzgodnieniu 
z Zamawiającym 
nie później jednak 
niż do 31 sierpnia 
2017 r.

w terminie 14 dni 
od dnia 
przedłożenia 
protokołu odbioru 
wykonania 
poszczególnych 
etapów zamówienia

cz. II – 3 330,00 zł

3. Niepubliczna 
Placówka 
Kształcenia 
Ustawicznego  
w Grójcu;
ul. Sybiraków 2/8 
lok 8

cz. VII - 1 950,00 zł 15 lat
od dnia podpisania 
umowy, po uprzed-
nim uzgodnieniu 
z Zamawiającym 
nie później jednak 
niż do 31 sierpnia 
2017 r.

w terminie 14 dni 
od dnia 
przedłożenia 
protokołu odbioru 
wykonania 
poszczególnych 
etapów zamówienia

cz. VIII - 1 540,00 zł 
cz. IX - 2 300,00 zł
cz. X - 2 800,00 zł

4. Fundacja Sportu 
Zdrowia 
i Turystyki ,,EST’’
ul. Warszawa, 
ul. Piękna 15/43 

cz. VIII – 1 280,00 zł, 10 lat od dnia podpisania
umowy, po
uprzednim

uzgodnieniu 
z Zamawiającym
nie później jednak
niż do 31 sierpnia

2017 r.

w terminie 14 dni
od dnia

przedłożenia
protokołu odbioru

wykonania
poszczególnych

etapów zamówienia

cz. XII – 1 200,00 zł 
cz. XIII 3 00,00 zł
cz. X IV – 1 900,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienie na usługi:



1. w części III, IV, VI, XI zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp,

ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. w części II,  V, VII, IX, X, XIII zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust.  1 pkt 4

ustawy  Pzp,  ponieważ  ceny  ofert  w  powyższych  częściach  przewyższają  kwoty,  jakie

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W  związku  z  powyższym,  Zamawiający  informuje,  że  zostanie  rozpisane  kolejne

postępowanie.

ZATWIERDZAM
Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grójcu 

mgr Ewa GROTEK
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Grójec,dn.01.08.2017 r.




