
 

 

 
Znak sprawy: DG.340.87.21     Legnica, dnia 26 października 2021 r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o numerze DG.340.87.21 na wykonanie zadania pn.: 
Przeprowadzenie spotkań doradczo-psychologicznych oraz poradnictwa prawnego  
i rodzinnego dla rodzin wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych  
i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 
Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja 
- konkursy horyzontalne.  
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą 
Jelenia Góra i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami 
kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu. 
   
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi 
zmianami, zwanej dalej uPzp); Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), 
art. 4 pkt 1) oraz art. 275 pkt. 2) uPzp.; kategoria – usługi społeczne 
 
Z A M A W I A J Ą C Y :  
Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 
Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica 
Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 uPzp informuje, że dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej, jak niżej:   
1. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – 

ogłoszenie nr 2021/BZP 00224370/01 z dnia 2021-10-07 – Zamawiający otrzymał 2 
oferty.  

2. Zamawiający dokonał oceny  ofert  wg  kryteriów  opisanych w art.  XVII  ust. 1 – 4 SWZ  
oraz zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Kryteria oceny ofert: 
a) cena – 60%  
b) dodatkowa, ponad podstawowe kwalifikacje, o których mowa w art. III ust. 8 oraz w art. 

VI ppkt. 2.2.1. SWZ, ilość ukończonych przez prowadzących form doskonalenia 
zawodowego w zakresie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu 
współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego – 40% 

 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta kryterium a 

kryterium 
b 

łącznie 

1 
Konsorcjum Łukasz Zmitrowicz, ul. Marii 
Rodziewiczówny 10/14, 54-607 Wrocław, 
pełnomocnik Konsorcjum Łukasz Zmitrowicz 

60,00 0,00 60,00 



 

 

2 
Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności 
Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn 

oferta odrzucona 

 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że:  

a. wybrana została oferta nr 1 – Konsorcjum Łukasz Zmitrowicz, ul. Marii Rodziewiczówny 
10/14, 54-607 Wrocław, pełnomocnik Konsorcjum Łukasz Zmitrowicz; 

b. odrzucona została oferta nr 2 – Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności 
Poznawczych, Stoczek 9,21-077 Spiczyn; 
 podstawa faktyczna odrzucenia oferty: 

Wykonawca niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – warunkami zamówienia 
– zaproponował w ofercie (w Formularzu oferty) 45-minutowe zamiast wymagane  
60-cio minutowe  zajęcia doradczo-psychologiczne, niezgodnie z jednym z warunków 
zamówienia zawartym w Rozdziale 1 art. III ust. 4 oraz w art. XV ust. 1 i 5 Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

 podstawa prawna odrzucenia oferty:   
art. 226 ust. 1 pkt 5) uPz  cyt. „Art. 226. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…)  
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia...”. 

 
 

 
 
 

ZATWIERDZAM 
dyrektor 

Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy 
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