
 

 

DG.340.43.17       Legnica, dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o numerze DG.340.43.17 na wykonanie zadania pn.: 

Przeprowadzenie jedenastu 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych w 
zakresie autoprezentacji dla 66 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu 
województwa dolnośląskiego w wieku 13-18 lat  
   
Przetarg nieograniczony na realizację usług poradnictwa psychospołecznego (kod CPV 85121270-6) 
 
Z A M A W I A J Ą C Y :  
Województwo Dolnośląskie, 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 – Konsorcjum – Dorota Subocz – pełnomocnik konsorcjum, Rynek 
15/2, 59-400 Jawor. 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony Zamawiający otrzymał 2 ważne oferty.  

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, wezwany został pismem z dn. 20 czerwca br. do przedstawienia 
wyliczenia kwoty wynagrodzenia brutto za 1 godzinę świadczonej usługi oraz kwoty wynagrodzenia 
za całościowe przeprowadzenie usługi na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Wykonawca przesłał wyjaśnienie 
pismem z dn. 23 czerwca br. Przy badaniu ofert pod uwagę wzięto poprawione kwoty przedstawione 
w wyjaśnieniu. 

Wyniki badania ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta 
kryterium 

a 
kryterium 

b 
kryterium 

c 
łącznie 

1 

Konsorcjum – Dorota 
Subocz – pełnomocnik 
konsorcjum, Rynek 
15/2, 59-400 Jawor 

39,36 10 1 50,36 

2 

Inveo Group Małgorzata 
Pytlewska 
ul. Sienkiewicza 87/4 
50-348 Wrocław 

40 0 1 41 

Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 40% 



 

 

b) dodatkowa ilość par prowadzących – trenerów ponad wymaganych 12 osób (6 par)  – 50% 
c) dodatkowa ilość osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do pełnienia funkcji 

nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych oraz spełniających kryteria wymagane przez 
Zamawiającego do realizacji zamówienia ponad wymaganych 6 osób – 10% 
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