
 

Biuro projektu w Legnicy 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Językowego Kadr w Legnicy 
pl. Zamkowy 1 
59-220 Legnicy 

 Biuro projektu we Wrocławiu 
 
 
ul. Trzebnicka 42 
50-230 Wrocław 

  
tel. 76 862 48 64 
faks 76 862 21 50 
www.projekt-zintegrowani.eu 

 

 

 
Znak sprawy: DG.340.134.18    Legnica, dnia 9 października 2018 r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o numerze DG.340.134.18 na wykonanie zadania pn.: 
Przeprowadzenie animacji lokalnej w formie dwunastu 36-godzinnych zajęć muzycznych dla 
144 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu 
województwa dolnośląskiego w wieku 12-26 lat, umożliwiających im przygotowanie 12 
pięciogodzinnych przedstawień muzycznych, które zaprezentowane zostaną społecznościom 
lokalnym związanym z uczestnikami tych zajęć 
   
Przetarg nieograniczony na realizację usług kulturalnych (kod CPV 92000000-1 – Usługi 
rekreacyjne, kulturalne i sportowe) 
 
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 – Muzycy, Pełnomocnik 
Konsorcjum Muzycy – Elżbieta Targońska-Harłukowicz, 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim 
Groszu 14/33 oraz KDance Studio Adrian Kowalski – 59-424 Męcinka, Piotrowice 139A. 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony Zamawiający otrzymał 1 ofertę.  
Zgodnie z art. 8 ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 26 września 2018 r. 
Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert wg kryteriów opisanych w art. 17 ust. 1 – 6, 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 
kryterium 

d 
kryterium 

e 
łącznie 

1 

Konsorcjum – Muzycy, 
Pełnomocnik 
Konsorcjum Muzycy – 
Elżbieta Targońska-
Harłukowicz, 54-207 
Wrocław, ul. Na 
Ostatnim Groszu 14/33 
oraz KDance Studio 
Adrian Kowalski – 59-
424 Męcinka, Piotrowice 
139A 

40,00 20,00 0 0 0 60,00 

 
Kryteria oceny ofert: 

a. cena – 40% 
b. ilość wśród prowadzących zajęcia osób posiadających alternatywnie przygotowanie 

pedagogiczne do pełnienia funkcji nauczyciela w szkołach lub placówkach 
oświatowych lub wykształcenie z zakresu psychologii – 20% 
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c. ilość wśród prowadzących zajęcia osób posiadających kwalifikacje lub ukończone 
formy doskonalenia zawodowego z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki 
specjalnej lub terapii pedagogicznej – 20% 

d. wśród prowadzących zajęcia osoba posiadająca kwalifikacje lub ukończoną formę 
doskonalenia zawodowego z zakresu surdopedagogiki lub posługiwania się językiem 
migowym – 10% 

e. wśród prowadzących zajęcia osoba posiadająca kwalifikacje lub ukończoną formę 
doskonalenia zawodowego z zakresu tyflopedagogiki – 10% 

 
Zamawiający przeprowadził badanie, czy Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W jego toku ustalono, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu. 
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