
 

 

DG.340.01.18       Legnica, dnia 20 lutego 2018 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot. postępowania o numerze DG.340.01.18 na wykonanie zadania pn.: 

Przeprowadzenie 81 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z 

zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z 

zakresu umiejętności zapobiegania sytuacjom ryzykownym wynikającym z nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym i wykonywaniu czynności zawodowych, 

realizowanych w siedzibie zakładu pracy, centrum kształcenia praktycznego lub warsztatu kształcenia 

zawodowego w siedmiu branżach: usługowej (w zawodach: fotograf, fryzjer, sprzedawca, stolarz, 

krawiec), gastronomicznej (w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz), rolniczo-ogrodniczej, 

budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej, zlokalizowanego na terenie miasta 

Wrocławia dla 486 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu województwa 

dolnośląskiego w wieku 12-18 lat 

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych (kod CPV 80000000-4) 

 

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 firm P. H. U. Kastor, pl. Kościuszki 23/3, 50-026 Wrocław, 

oraz AKTIVCARE Ewa Czekańska, Wilkszyn, ul. Wiśniowa 11C, 55-330 Miękinia. 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony Zamawiający otrzymał 1 ważną ofertę.  

Wyniki badania ofert: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa oferenta 

kryterium 

a 

kryterium 

b 

kryterium 

c 
łącznie 

1 

Konsorcjum firm P. H. U. 

Kastor, pl. Kościuszki 23/3, 50-

026 Wrocław, oraz AKTIVCARE 

Ewa Czekańska, Wilkszyn, ul. 

Wiśniowa 11C, 55-330 

Miękinia 

30 40 15 85 

 



 

 

Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 30% 

b) dodatkowa, ponad wymagane 2 osoby, ilość prowadzących zajęcia, spełniających 

wymagania określone przez Zamawiającego (maksymalnie dodatkowe 4 osoby) – 40% 

c) ilość wśród prowadzących zajęcia osób posiadających alternatywnie przygotowanie 

pedagogiczne do pełnienia funkcji nauczyciela w szkołach lub placówkach oświatowych 

lub wykształcenie z zakresu psychologii – 30% 

 

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. 

 

 

 

 

(-) 

Tomasz Szczytyński 

dyrektor 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Językowego Kadr w Legnicy 


