
 

 

Legnica, dnia 13 grudnia 2016 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot. postępowania o numerze DA.350.38.16 na wykonanie zadania pn.: 

Dolnośląski Program Usamodzielniania – Doradztwo zawodowe – Badanie predyspozycji zawodowych 
uczestników projektu; Przeprowadzenie badania predyspozycji zawodowych – udzielenie doradztwa 
zawodowego 486 wychowankom Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu Województwa 
Dolnośląskiego w wieku 13-18 lat 
Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa zawodowego (CPV 85312320-8) 
 
 
Z A M A W I A J Ą C Y :  
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy  
plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica. 
 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została 

oferta nr 1 – Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o. o., ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław (lider 

konsorcjum), Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, ul. Sudecka 53, 58-500 Jelenia Góra (partner 

konsorcjum). 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony Zamawiający otrzymał 1 ważnyą ofertę, która  

uzyskała następujące ilości punktów: 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta kryterium a kryterium b kryterium c kryterium d kryterium e łącznie 

1 

Wrocławski Instytut 
Biznesu i Edukacji WIBE 
sp. z o. o., ul. 
Ostrowskiego 22, 53-
238 Wrocław (lider 
konsorcjum), Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego w Jeleniej 
Górze, ul. Sudecka 53, 
58-500 Jelenia Góra 
(partner konsorcjum) 

40 7 5 5 20 77 

 

Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 40% 

b) dodatkowa, ponad 25 osób, ilość czynnych zawodowo na dzień składania oferty nauczycieli szkół i 



 

 

placówek oświatowych spełniających kryteria wymagane przez Zamawiającego do realizacji 

zamówienia- 30% 

c) przedłożone przez Wykonawcę propozycje wzoru formularza Indywidualnego Planu Działania (IPD), o 

których mowa w art. 5 ust. 12 SIWZ – 5% 

d) przedłożony przez Wykonawcę program dla czterech dwugodzinnych zajęć doradztwa grupowego, o 

którym mowa w art. 5 ust. 13 SIWZ – 5% 

e) przedłożone przez Wykonawcę scenariusze czterech dwugodzinnych zajęć doradztwa grupowego, o 

których mowa w art. 5 ust. 14 SIWZ – 20% 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 

określone w art. 94 ust. 1 ustawy. 
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