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DZP.371.42.2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na postawie przepisów art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), którego przedmiotem jest: Realizacja szkoleń z obsługi systemu teleopieki dla 180
uczestników Projektu: „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób
niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie pkt. XIV. ppkt. 1 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne
usługi, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą
wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
NMT CO LTD Sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.
Wykonawca wykazał spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, a wybrana oferta
otrzymała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

Nazwa Wykonawcy

NMT CO LTD Sp. z o.o.,
ul. Frezerów 3, 20-209
Lublin

Punktacja
w
kryterium:
CENA

50 PKT

Punktacja w kryterium: DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Punktacja w kryterium:
DOŚWIADCZENIE OSÓB
WSKAZANYCH DO
REALIZACJI
ZAMÓWIENIA

Łączna punktacja

0 PKT

28 PKT

78 PKT

(Wykonawca złożył Wykaz usług wykonanych
zawierający 4 pozycje. Nie uwzględniono w punktacji
usług wymienionych w pozycji 3 i pozycji 4 Wykazu
usług wykonanych ponieważ w tych pozycjach nie
zostały wpisane wszystkie wymagane informacje
niezbędne do właściwej oceny. W poz. 3 i poz. 4 Wykazu
brak informacji o przeprowadzeniu szkoleń/kursów w
zakresie obsługi systemów teleopieki - wpisane tylko
nazwy projektów.
Zgodnie z zapisami pkt. XII ppkt. 1.2) Ogłoszenia o
zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
„Zamawiający nie uwzględni w punktacji wykazanej
usługi przy ocenie doświadczenia Wykonawcy, jeżeli nie
zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje
niezbędne do właściwej oceny (niewypełnienie lub
niewłaściwe wypełnienie poszczególnych części tabeli
Wykazu usług wykonanych.")

(Uznano wszystkie
godziny dla każdej
z osób, wpisane
w Wykazie osób.)
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