Jabłoń, dnia: 28.06.2018 r.
Numer sprawy: ZSCKR -34/340/03/3/18/RPO
Zawiadomienie o wynikach postępowania
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia: I, II, , oraz o
nierozstrzygnięciu postępowania w zakresie części zamówienia: III;
na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w ramach
projektu pn.:
„Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość” prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.),
numer postępowania 34/340/03/18/RPO ogłoszonego dnia 13.06.2018 r.
Zamawiający informuje, że dokonał rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z poniższym.
Do upływu terminu składania ofert tj do dnia 21.06.2018 r. do godz. 11:00. na realizację
poszczególnych niżej wskazanych części przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I - Kurs Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
1.Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
Ul. Topolowa 49
99-400 Łowicz
Zakład w Brześciu 115
28-400 Pińczów;
proponując: 15000,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferta otrzymała największą liczbę punktów.
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:
Lp Nr
Wykonawca
Cena
Kryterium
Kryterium
Punkty
. oferty
ofertowa
cena
doświadczenie
przyznane
brutto w
ofertowa
wykonawcy
łącznie
PLN
brutto
- ilość
-ilość
przyznanych
przyznanych
punktów
punktów
1 1
Zakład
Doskonalenia 26500,00
33,96 pkt
40,00 pkt
73,96 pkt
Zawodowego w Lublinie
Ul. Królewska 15
20-109 Lublin;
2 2
Mazowieckie
Centrum 15 000,00 60,00 pkt
40,00 pkt
100,00 pkt
Hodowli i Rozrodu Zwierząt
Sp. z o.o.
Ul. Topolowa 49
99-400 Łowicz
Zakład w Brześciu 115
28-400 Pińczów;

CZĘŚĆ II- Kurs obsługi urządzeń agrotronicznych
1.Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15
20-109 Lublin;
proponując: 14 550,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferta otrzymała największą liczbę punktów.
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją:
Lp Nr
Wykonawca
Cena
Kryterium
Kryterium
Punkty
. oferty
ofertowa
cena
doświadczenie
przyznane
brutto w
ofertowa
wykonawcy
łącznie
PLN
brutto
- ilość
-ilość
przyznanych
przyznanych
punktów
punktów
1 1
Zakład
Doskonalenia 14 550,00 60,00 pkt
0,00 pkt
60,00 pkt
Zawodowego w Lublinie
ul. Królewska 15
20-109 Lublin;

CZĘŚĆ III – Szkolenie wykorzystanie technologii komputerowej w prowadzeniu
produkcji rolniczej
Zamawiający nie dokonał wyboru ofert i nie rozstrzygnął postępowania dotyczącego tej
części ze względu na brak złożonych ofert.
Zatwierdzam:
Dyrektor
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
mgr Agnieszka Piekarska

