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Na podstawie decyzji nr 5/2014 z dnia 21.07.2014 r. (dot. powołania komisji przetargowej) Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na "Świadczenie usług szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku" - postępowanie nr 5/2014-
wnioskuję o zatwierdzenie następujących propozycji Komisji przetargowej:

1) wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego GROM,
ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz w zakresie części nr 1 zamówienia;

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Złożona oferta nie
podlega odrzuceniu. Oferta jest naj korzystniejsza według przyjętego kryterium oceny ofert- 100%
cena.

Pismem z dnia 04.08.2014 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze naj korzystniejszej
oferty złożonej przez Agencję Szkoleniowo Reklamową JOWITER Teresa Papała- Pawłowska
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole. Jednakże
Wykonawca ten uchylił się od podpisania umowy. W związku z przeciągającą się czynnością
podpisania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający, pismem z dnia 25.08.2014 r. wezwał
Wykonawcę do przedłożenia podpisanej umowy w terminie do dnia 27.08.2014 r. Zamawiający
zaznaczył,_ iż nie przedstawienie w wyżej wskazanym terminie podpisanej umowy zostanie
potraktowane, jako uchylanie się od podpisania umowy. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie
odpowiedział na pismo Zamawiającego.

2) unieważnienia postępowania w zakresie części nr 1 zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4)
ustawy Prawo zamówień publicznych: "Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że zamawiający może zwiększyć tę kwotą do ceny najkorzystniejszej oferty"

"Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Prudniku" Nr POKL.07.0 1.02-16-0 l 0/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja

Integracji Społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 - Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


