
  

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
 
Powiat Namysłowski 
Pl. Wolności 12 a 
46-100 Namysłów               

Namysłów, dnia 19.09.2012 r. 
Nr IZ.I.272.26.2012.AK-G. 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                    
 Powiat       Namysłowski 

Pl. Wolności 12a, 46 - 100 Namysłów 
tel.   77 410 36 95          fax 77 410 39 22 

internet: http://www.namyslow.pl     e-mail: zamowienia@namyslow.pl 
 

Informuję, iż w dniu 14.09.2012 r. odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zapewnienie dojazdu, zakwaterowania 
oraz wyżywienia na praktykach zawodowych we Wrocławiu dla uczniów szkoły zawodowej 
w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym, jutrem III” 
(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 191415-2012 dnia 05.09.2012 r.) 

W postępowaniu złożono: 1 ofertę, odrzucono: 0 ofert. 
Oferta nr 1: Biuro Podróży KUBA TOUR F.H.U. IWA Iwona Piotrowska, Olszowa 40,  
63-600 Kępno. 

W wyniku postępowania wybrano ofertę nr 1:  Biuro Podróży KUBA TOUR F.H.U. 
IWA Iwona Piotrowska, Olszowa 40, 63-600 Kępno za cenę 33.890,00 zł (słownie złotych: 
trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 00/100). 

 Uzasadnienie: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 
zamówienia kwotę do wysokości 28.800,00 zł, a cena zaproponowana w wyżej wymienionej 
ofercie przewyższa tę kwotę, gdyż wynosi 33.890,00 zł. Zamawiający w związku                           
z oszczędnościami przetargowymi w ramach tego samego projektu, tj. „Lepsza szkoła zawodowa 
– lepszym jutrem III”, uzyskanymi po podpisaniu umowy na przeprowadzenie kursu prawo jazdy 
kat. B, zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia do 
wysokości najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym wybrana oferta jest 
najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (oferowana cena brutto – 100%) i  wobec tego wykonawca otrzymuje najwyższą 
ilość punktów = 100,00.). 

Punktacja przyznana pozostałym wykonawcom: 
Została złożona tylko jedna oferta podlegająca ocenie. 
Termin podpisania umowy: Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia               

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. 
zmianami) wyznacza się na dzień 26.09.2012 r. 
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