
 
Gołotczyzna, dn. 24.08.2018r. 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 
 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

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

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „usługi w zakresie realizacji dodatkowych 

zajęć/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Gołotczyźnie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą 

do sukcesu na rynku pracy wybrane zostały następujące oferty: 

 

Na zadanie nr 16 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mario” Marcin Brun,  

Bieńki – Karkuty 22, 06-430 Sońsk  
 
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 14 900,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00 

/100). 
 

 

Uzasadnienie prawne: 
 
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). 
 

Uzasadnienie faktyczne: 
 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na zadanie nr 16. 

 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mario” Marcin Brun,  

Bieńki – Karkuty 22, 06-430 Sońsk spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie 

wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z przepisami ustawy PZP. 
 

Oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Mario” Marcin Brun jest 

ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert (cena – 60%, doświadczenie – 40%), 

jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała 100 pkt. 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych przewidywany termin 

podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 28.08.2018r. 

 
Na zadanie nr 22 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie  
ul. Mleczarska 27 06-400 Ciechanów  

 
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 2 800,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00 /100). 

 
 

Uzasadnienie prawne: 
 
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). 
 



Uzasadnienie faktyczne: 
 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na zadanie nr 22 

Wykonawca Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie  

ul. Mleczarska 27 06-400 Ciechanów  spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie 

wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z przepisami ustawy PZP. 
 

Oferta złożona przez firmę Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie jest ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert (cena – 60%, doświadczenie – 40%), jest 

ofertą najkorzystniejszą i uzyskała 100 pkt. 

 
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych przewidywany termin 

podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 27.08.2018r. 

 

Dla zadania nr 20 – odrzucenie oferty 

Uzasadnienie prawne: 
 
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta na zadanie nr 20. Zamawiający odrzucił ofertę (unieważnił) na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).  

 

Dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 – odrzucenie oferty 

 

Uzasadnienie prawne: 
 
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

 
Z p o w a ż a n i e m 

 
DYREKTOR 

 
/-/ Wiesława Gąsiorowska 


