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Radom, 2023 

 

 Radom, 27 marca 2023 r.                                   

Komisja przetargowa   

Znak pisma: ZP.TP.26.03.2023 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( ID postępowania - 738262) 
  

Dotyczy: postępowania nr ZP.TP.26.03.2023 prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (podstawowym bez 

negocjacji) pn Szkolenia grupowe osób bezrobotnych z zakresu kierowca wózka jezdniowego  

z napędem silnikowym finansowane ze środków Funduszu Pracy 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiatowy Urząd Pracy  

w Radomiu jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą 

została uznana oferta nr 1 złożona przez: 

PPUS KMP Marcin Piotrowski 
ul. Narutowicza 1 lokal 2 
26-600 Radom  
NIP 799-172-43-80   za cenę ofertową brutto: 7879,80 zł  
Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, oferta nie podlega 

odrzuceniu, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i w oparciu o ustalone   

w postępowaniu kryteria oceny ofert; Cena, Gwarancja jakości uzyskała liczbę zsumowanych punktów – 

100 pkt. 

Do niniejszego postępowania przystąpiło 2 wykonawców, ocena ofert została przeprowadzona  

wg poniższego:  

Oferta nr 1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   

PPUS KMP Marcin Piotrowski 
ul. Narutowicza 1 lokal 2 
26-600 Radom  
NIP 799-172-43-80 
Cena ofertowa brutto: 7919,80 zł. dokonano poprawy na podstawie                                
art. 223 ust. 2 pkt 2 ust.  Pzp na 7879,80 zł 
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Kryterium oceny 

Maksymalna 

liczba pkt 

przewidziana 

w SWZ  

Ocena ofert  

Łączna 

punktacja  

oraz miejsce 

w rankingu 

złożonych 

ofert 

  

 

Cena ofertowa   brutto 

 

60 pkt 

Ocena ceny oferty przeprowadzona na 

podstawie wzoru matematycznego, 

określonego w rdz XVI SWZ  

Cmin                 C of. min 

           C pkt =  --------------    x  100  x  60 % 

                          C of. bad.  

C = 7879,80 /7879,80 x 100 x 60 %  

C = 60 pkt 

100 pkt  

1 miejsce  

w rankingu 

ofert 

Gwarancja jakości    40 pkt 

Ocena kryterium przeprowadzona na 

podstawie rdz XVI SWZ 

Wykonawca posiada certyfikat  
ISO 9001-  otrzymał 40 pkt   

 

Ponadto zamawiający informuje, że odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez "Profesja" Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego Iwona Wiśnik ul. Biznesowa 7; 26-600 Radom NIP 948 122 60 17 na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze, w terminach określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

                                             w Radomiu  

                                                                                                                                      (-) Sebastian Murawski 

 

 

Sprawę prowadzi: Komisja przetargowa     

 

 


