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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych 

dla 30 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu : 

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34 

Przedmiot zamówienia 

Świadczenie usług szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych wraz z doradztwem 

zawodowym i psychologicznym w ramach projektu „ Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

szansą na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramachProgramu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Tryb postępowania 

Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert 

Termin składania ofert upłynął w dniu 19 czerwca 2012 r. godz. 10.00. 

Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19 czerwca 2012r. godz. 10.15 w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 184.800,00zł. 

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 2 wykonawców. 

Wykonawcy wykluczeni 

Wykonawców wykluczonych z postępowania – brak 

Oferty odrzucone 

Odrzuconych ofert - brak 

Oferta najkorzystniejsza 

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę nr II złożoną 

przez:  

Agencję Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. Al. Armii Krajowej 

22 A 97-300 Piotrków Trybunalski. 

Uzasadnienie wyboru 

Najniższa cena/ 135.231,00zł/ wśród złożonych ofert 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z opisem kryteriów i sposobem oceny 

ofert – 100 pkt. 

 

 


