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22/RPR/NK/2021 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach zasady 

konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, na zadanie pn.: 

 

„Kurs operatora wózków jezdniowych” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy 

miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” 

 

w dniu 10.11.2021 r. dokonano otwarcia ofert - w terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez: 

 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca – oferta nr 1 

cena brutto oferty: 715,00 zł 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  60,00 pkt 

liczba uzyskanych punktów w kryterium dysponowanie potencjałem technicznym: 20,00 pkt 

liczba uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie: 20,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt 

2. FIRMA SZKOLENIOWA AWANS BHP  Bartosz Gutowski, ul. Ciesielska 20/27, 91-341 Łódź – oferta nr 2 

cena brutto oferty: 800,00 zł 

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena:  53,63 pkt   

liczba uzyskanych punktów w kryterium dysponowanie potencjałem technicznym: 20,00 pkt 

liczba uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie: 20,00 pkt 

suma uzyskanych punktów: 93,63 pkt 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 złożoną przez: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy,  

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 

 

Oferta Nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 i spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą. Wynik postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora ZSP Nr 1 

w Łęczycy w dniu 15.11.2021 r.  

Jarosław Świtoń 

Dyrektor ZSP Nr 1 w Łęczycy 
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