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SR-II.272.2.217.2020                          Kielce, dnia 12.01.2021 r. 

Udostępnienie informacji 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej 

Działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach z dnia 8 lipca 2015 roku w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Powiat 

Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej  

w procedurze Zaproszenia do złożenia ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnych 

kursów zawodowych dla 8  (±) pełnoletnich uczniów (ukończone 18 lat) Powiatowego Zespołu Szkół  

w Łopusznie, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, w podziale na następujące Części: 

Część I – Kurs operatora koparko – ładowarki,  

Część II – Kurs rusztowania budowlano – montażowego – montaż i demontaż, 

w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”, 

realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałania 8.5.1 Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy: KOMBUD Sp. z o. o.,  

ul. Skrajna 76 a, 25-650 Kielce z ceną brutto na Część I – 1 300,00 zł za jednego uczestnika, na Część II 

-  1 500,00 zł za jednego uczestnika. 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy KOMBUD Sp. z o. o., ul. Skrajna 76 a,  

25-650 Kielce  na podstawie kryterium cena 100 %. 

UZASADNIENIE 

W terminie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert w zakresie Części I i Części II  złożona została 

jedna oferta. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

na podstawie kryterium określonego w Zaproszeniu do składania ofert, tj. cena brutto – 100 %. Mając 

na uwadze, że Wykonawca  KOMBUD Sp. z o. o., ul. Skrajna 76 a, 25-650 Kielce, spełniał warunki 

udziału przedstawione w Zaproszeniu do składania ofert, a jego  oferta odpowiadała treści Zaproszenia 

do składania ofert oraz przedstawiała najkorzystniejszą cenę brutto w zakresie Części I i Części II, 

należało wybrać ofertę Wykonawcy KOMBUD Sp. z o. o., ul. Skrajna 76 a, 25-650 Kielce,  jako 

najkorzystniejsza w zakresie Części I i w zakresie Części II, zgodnie z art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 

5 ustawy Pzp. 
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