Rawa Mazowiecka, dnia 11.03.2019r.

Znak sprawy: ZS-CEZiU-RP-1/1/5224/2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej Ustawicznej im. M. Kopernika
w Rawie Mazowieckiej - na podstawie art. 86 ust.1 - 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 113 poz. 1986 z późniejszymi . zmianami) przekazuje poniżej
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W dniu 08 marca 2019r. Komisja w składzie:
1. Dorota Majewska - Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Gruchała - Sekretarz Komisji
3. Bernard Sujka - Członek Komisji
dokonała oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybór oferty dotyczył przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą
administracyjno – finansową projektów:
 „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
 „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
 „Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17
realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie
Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3.
Kształcenie zawodowe.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem
72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
75112100-5 Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji
79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów
79500000-9 Dodatkowe usługi biurowe
79600000-0 Usługi rekrutacyjne
Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w dniu 27.02.2019:
 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem516033-N-2019
 na stronie internetowej Zamawiającego http://rawa-kopernik.pl/bip/
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
Termin nadsyłania ofert został ustalony do dnia 07.03.2019 godz. 9.00
Komisja kierowała się następującymi kryteriami podczas oceny ofert dla każdej części:
1. Kryterium cena – 60 % max. ilości punktów
2. Doświadczenie kadry – 40 % max. ilości punktów
Zostały ocenione oferty następujących wykonawców:

Część 1.Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0038/17
„Motoryzacja moja pasja” liczba złożonych ofert –1
Liczba uzyskanych punktów
L.p.

Nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy

1.

USŁUGI FINANSOWOKSIĘGOWE
Cielądz 110/I/13
96-214 Cielądz

Kryterium
cena

60

Kryterium
doświadczenie
kadry

40

Łączna liczba
uzyskanych
punktów

100

Rozstrzygnięcie

Oferta wybrana

Uzasadnienie:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta
wymienione w wierszu 1 części 1 odpowiada wszystkim wymogom określonym w Ustawie oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsza.
Cześć 2. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0041/17
„Akademia umiejętności ” liczba złożonych ofert –1
Liczba uzyskanych punktów
L.p.

Nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy

1.

USŁUGI FINANSOWOKSIĘGOWE
Cielądz 110/I/13
96-214 Cielądz

Kryterium
cena

60

Kryterium
doświadczenie
kadry

40

Łączna liczba
uzyskanych
punktów

100

Rozstrzygnięcie

Oferta wybrana

Uzasadnienie:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta
wymienione w wierszu 1 części 2 odpowiada wszystkim wymogom określonym w Ustawie oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsza.
Cześć 3. Kompleksowa obsługa administracyjno – finansowa projektu nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj
w branży HoReCa” liczba złożonych ofert –1
Liczba uzyskanych punktów
L.p.

Nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy

1.

USŁUGI FINANSOWOKSIĘGOWE
Cielądz 110/I/13
96-214 Cielądz

Kryterium
cena

60

Kryterium
doświadczenie
kadry

40

Łączna liczba
uzyskanych
punktów

100

Rozstrzygnięcie

Oferta wybrana

Uzasadnienie:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta
wymienione w wierszu 1 części 3 odpowiada wszystkim wymogom określonym w Ustawie oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsza.

Termin zawarcia umowy:
Dla wszystkich trzech części termin zawarcia umowy , określony zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy PZP.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Majewska
Otrzymują:
1.

a/a
2. USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE Cielądz 110/I/13
96-214 Cielądz

