
 

 

Znak sprawy: DG.340.111.18    Legnica, dn. 5 października 2018 r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 

39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przewóz wychowanków 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-

18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie województwa 

dolnośląskiego 

 

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 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta nr 2 – Dkbus Travel sp. z o. o., ul. 

Świętokrzyska 9/4, 59-220 Legnica. 

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

Zgodnie z art. 8 ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 25 sierpnia 2018 r. 

Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert wg kryteriów opisanych w art. 17 ust. 1 – 4, a 

następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wynik oceny ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa oferenta kryterium a kryterium b kryterium c łącznie 

2 

Konsorcjum 

Lider – Algaja Pracownia 

Rozwoju Integralnego,  

ul. T. Gajcego 23/41,  

58-309 Wałbrzych 

49,88 30 4,75 84,63 



 

 

Partner – Jarek – Aga 

Jarosław Śliwak, Kochanów 

92, 58-405 Krzeszów 

1 

Dkbus Travel sp. z o. o., ul. 

Świętokrzyska 9/4,  

59-220 Legnica 

60 30 10 100 

 

Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 60% 

b) łączny wiek pojazdów przewidzianych do wykonania usługi transportowej – 30% 

c) łączny przebieg pojazdów przewidzianych do wykonania usługi transportowej – 10% 

 

Zamawiający przeprowadził badanie, czy Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, jako 

najkorzystniejszą pod względem ilości otrzymanych punktów, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. W jego toku ustalono, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, a oferta nr 2 nie podlega odrzuceniu. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

(-) 

Tomasz Szczytyński 

dyrektor 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Językowego Kadr w Legnicy 

 


