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Zawiadomienie o wyborze naj korzystniejszej oferty

a podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zamawiający zawiadamia o
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. "świadczenie usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia
zajęć w ruchu drogowym w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z wynajmem
pojazdów spełniających wymagania określone w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury Z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy( Dz. U. Nr 53, poz. 314) odpowiednio dla prawa jazdy
kategorii: e, C+E i D"

I. ajkorzystniejszą ofertę złożyła firma Linia Transport Tatiana Michałowska-Szope,
Andrzej Szope spółka cywilna, adres: 00-680 War zawa, ul. Poznańska 14 lok. 23

2. Uzasadnienie wyboru oferty : Wykonawca zaproponował naj niższą cenę, a cena była
jedynym kryterium wyboru oferty. Oferta ta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do
uzyskania , zgodnie z postanowieniem pkt 19 ppkt 19.1 i 19.2 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

3. W postępowaniu zostały złożon 2 oferty. Oprócz wykonawcy o którym mowa w ust. l,
o fertę złożyła firma :

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

4. Porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom przed tawia się następująco:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwi ko Wykonawcy i Liczba punktów wg
adre kryterium ceny

I Centrum Edukacji Zawodowej 97 pkt

CARGO,
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

2 Linia Transport Tatiana Michałowska- 100 pkt
Szope, Andrzej zope spółka cywilna,
adres: 00-680 War zawa, ul. Poznańska 14
lok. 23

5. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 u tawy prawo zamówień
publicznych.
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