
 

 

Znak sprawy: DA.350.44.16      Legnica, dnia 20 grudnia 2016 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o numerze DA.350.44.16 na wykonanie zadania pn.: 

Realizacja spotkań doradczo–psychologicznych w ramach wsparcia dla rodziny uczestnika projektu w formie 
poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz 
poradnictwa prawnego i rodzinnego – Przeprowadzenie 220 ośmiogodzinnych spotkań doradczo-
psychologicznych dla rodzin czterystu osiemdziesięciu sześciu wychowanków Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych z terenu Województwa Dolnośląskiego  w wieku 13-18 lat 
Przetarg nieograniczony na realizację usług doradztwa psychologicznego (85121270-6 Usługi psychiatryczne lub 
psychologiczne) 
 
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 2 – Konsorcjum „Doradztwo rodzinne” – lider Dorota Zawieja, ul. Obornicka 18/6, 51-113 Wrocław 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony Zamawiający otrzymał 2 ważne oferty, które  

uzyskały następujące ilości punktów: 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta kryterium a kryterium b łącznie 

1 Agnieszka Kudryńska 40 10 50 

2 
Konsorcjum „Doradztwo 
rodzinne” – lider Dorota 
Zawieja 

20 60 80 

 

Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 40% 

b) dodatkowa, ponad podstawowe kwalifikacje, o których mowa w art. 4 ust. 11 SIWZ, ilość ukończonych 
przez prowadzącego /prowadzących w okresie 5 lat przed dniem składania oferty form doskonalenia 
zawodowego w zakresie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z 
podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego - 60% 

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

określony w art. 94 ust. 1 ustawy. 
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Tomasz Szczytyński 

dyrektor 
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w Legnicy 


