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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia  na świadczenie usług szkoleniowych  w ramach Projektu   „Aktywizacja 
zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi 
Mazowieckiej  ” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej – Zamawiający w 
postępowaniu opisanym powyżej – na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z późń.zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamia, że 
zgodnie z art. 91 ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert dokonał wyboru do realizacji 
przedmiotowego zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „Global Training 
Centre” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00 -024 Al. Jerozolimskie 44 , która otrzymała łącznie 100 
punktów, w tym 50 punktów w kryterium „cena” oraz 40 punktów w kryterium „opis sposobu realizacji 
usługi ” oraz 10 punktów w kryterium „liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” ; cena tej oferty to kwota 90.000.zł.  
 Zamawiający informuje także, że :  

1) w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, jak następuje:  oferta firmy  „Global 
Training Centre” Sp. z o.o. Warszawa 00-024 Al. jerozolimskie 44; 

2) nie odrzucono żadnej oferty, 
3) nie wykluczono żadnego wykonawcy,  
4) umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po upływie terminu 

określonego w art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy.    
Zamawiający w trybie art. 148 ust.4 ustawy prosi o informację czy wyrażacie Państwo  
zgodę, aby wadium wniesione przez Państwa w pieniądzu zostało zaliczone na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w kwocie 2.700zł ( dwa tysiące siedemset 
złotych) stanowiącej – zgodnie z zapisami pkt. 16 SIWZ - 3 % wartości ceny całkowitej 
podanej w Państwa ofercie, co jest wartością procentową zgodną z przedziałem od 2% do 
10% ceny całkowitej podanej w ofercie wskazanym w art. 150 ust.2 ustawy . 
Zamawiający informuje także, że zgodnie z art. 148 ust.5 ustawy zabezpieczenie należytego 
wykonania wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku 



bankowym, zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na Państwa rachunek bankowy. Zgodnie z art. 151 ustawy zwrot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy nastąpi  w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Państwa 
tego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.   
UWAGA – PROSZĘ O POTWIERDZENIE DATY OTRZYMANIA FAXU Z NINIEJSZYM PISMEM  
 
                

 
                                   Z poważaniem  

        
                                   Kierownik MOPS – Barbara Kędziora 


