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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Zamawiający, C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Biała 8, informuje, 

iż w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B ORAZ C Z KWALIFIKAJĄ WSTĘPNĄ ROZSZERZONĄ  

Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI 

 

 

W zakresie części A: Kurs kierowcy zawodowego wraz z prawem jazdy kat. C i kwalifikacją wstępną 

rozszerzoną 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

OSK Klakson Sp. z o. o. 

ul. Farna 2, 43-600 Jaworzno 

Uzasadnienie wyboru  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta spełnia 

wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 

Wybrana oferta była jedyną ofertą spośród ofert nieodrzuconych w przedmiotowym postępowaniu  

a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 

 

 

W zakresie części B: Kurs prawa jazdy kat. B  

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: 

OSK Klakson Sp. z o. o. 

ul. Farna 2, 43-600 Jaworzno 

Uzasadnienie wyboru  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, a wybrana oferta spełnia 

wszystkie warunki i wymagania określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 

Wybrana oferta była jedyną ofertą spośród ofert nieodrzuconych w przedmiotowym postępowaniu  

a jej cena brutto nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację 

przedmiotowego zamówienia. 
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Podsumowanie oceny ofert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiajacy 
poinformuje odrębną wiadomością Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa lub nazwisko) oraz 
adres Wykonawcy 

Streszczenie oceny 

i porównania złożonych ofert 

(ilość otrzymanych punktów) 

Część A Część B  

1 

Grupa CARGO Sp. z o. o. Sp. K. 

ul. K. Darwina 17, 43-600 Jaworzno 

04.06.2021 r. g. 09:22 

97,72 98,93 

2 
OSK Klakson Sp. z o. o.  

ul. Farna 2, 43-600 Jaworzno 
100 100 


