Zarzecze, dnia 19.02.2019 r.
ZS.271.5.2019
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu w imieniu którego działa:
Bogusław Bąk – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu
Adres:
Zarzecze 1
37 – 205 Zarzecze
tel.: 16 640 15 82
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz w oparciu o zasadę
konkurencyjności wyrażoną w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – dokument nr MR/H 2014-2020/23(3)07/2017
z dnia 19 lipca 2017 r. Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, zapraszamy do
złożenia oferty na:
Informacja o unieważnieniu postępowania na:
Organizację i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych dla uczniów Zespołu
Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności – nowe
możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert informuje o unieważnieniu postępowania.
Lp.

Nazwa Wykonawcy

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe
IGNIS Łukasz Chwiej
Ul. Głowackiego 42, 37 –
400 NISKO
e-mail:
lukasz_chwiej@o2.pl
tel: 510 178 422

Cena (zł)

Doświadczenie
Wykonawcy

Doświadczenie
personelu

Certyfikat

Oferta wykonawcy nie podlega ocenie, jako
niezgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
niepotwierdzająca
spełnienia
warunków
udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią
ogłoszenia Zamawiający wymagał złożenia
oferty potwierdzającej:
zdolności techniczne i zawodowe
Określenie warunku:
- zdolność techniczna 1
Zamawiający
uzna
powyższy
warunek
za
spełniony,
jeżeli
Wykonawca
udokumentuje
wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej 2 kursy/szkolenia
grupowe dla grup minimum pięcioosobowych
każde w zakresie kursu obsługi wózków widłowych
wraz
z
załączeniem
dowodów
potwierdzających, że usługi te zostały

wykonane należycie. Zamawiający zastrzega, że
są to główne usługi, jakie powinien wykazać
Wykonawca.
W celu potwierdzenia
spełnienia
niniejszego
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
Załącznik nr 4.
- zdolność techniczna 2 (potwierdzenie w
druku oferta)
Zamawiający
uzna
powyższy
warunek
za
spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż na
czas realizacji zamówienia będzie dysponował:
a) miejscem
do
przeprowadzenia
zajęć
praktycznych (plac manewrowy) w odległości
nie
dalszej
niż
60
km
od
granic
administracyjnych miejscowości Zarzecze,
b) 1 w pełni sprawnym wózkiem widłowym do
praktycznej nauki operowania wózkiem z
możliwością wymiany butli z gazem.
Wykonawca w złożonej ofercie nie określił
wymaganej lokalizacji (adresu miejsca zajęć
praktycznych).
Dodatkowo
Wykonawca
w
druku oferta nie potwierdził, iż posiada 1 w
pełni sprawny wózek widłowy do praktycznej
nauki operowania wózkiem, z możliwością
wymiany butli z gazem.
Ponadto, Wykonawca nie złożył w ofercie
dokumentów
potwierdzających
należyte
wykonanie co najmniej 2 kursów/szkoleń
grupowych dla grup minimum pięcioosobowych
każde.

Wobec braku w postępowaniu ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu –
Zamawiający postanowił jak na wstępie.

