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Powiat Łęczycki 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

na zadanie pn.:  
„Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B, C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1  

w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa 

Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Łęczycy,  

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, 99-100 Łęczyca 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto oferty w PLN 

Za przeprowadzenie 4 

poszczególnych kursów dla 

1 uczestnika 

 

1. 

 

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców w Łęczycy, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, 99-100 Łęczyca 

 

 

11.545,00 zł 

Rodzaj kursu Kryterium 1 

„Cena oferty” w PLN 

waga 60% 

przyznana punktacja (pkt) 

Kryterium 2 

„Doświadczenie instruktorów” 

waga 40% 

przyznana punktacja (pkt) 

Kwalifikacja wstępna 

Praktyczna nauka jazdy 

 

 

 

60,00 pkt 

5 pkt 

 

Kurs prawa jazdy Kat. B 

Część teoretyczna i praktyczna 

10 pkt 

 

Kurs prawa jazdy Kat. C 

Część teoretyczna i praktyczna 

 

5 pkt 

Kurs prawa jazdy Kat. C + E 

Praktyczna nauka jazdy 

 

5 pkt 
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Oferta Nr 1 uzyskała najwyższy wynik punktowy tj. 85,00 pkt oraz spełniła wymagania stawiane przez Zamawiającego w SWZ. Wynik postępowania 

został zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łęczycy w dniu 04.06.2021 r.  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1a ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 

terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym została złożona 

wyłącznie jedna oferta.  

POUCZENIE 

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której 

Zamawiający był zobowiązany, przysługuje Wykonawcy odwołanie zgodnie z przepisami Ustawy Pzp. 
                 

 

Jarosław Świtoń 

DYREKTOR ZSP Nr 1 w Łęczycy 

            


