Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego
o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych
od 50.000 euro do 130.000,00 PLN
1. Opis przedmiotu zamówienia – nazwa , krótki opis :

Przeprowadzenie 40 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej
gospodarki oszczędnościowo-kredytowej połączonych z wizytą w banku, zlokalizowanym na
terenie Miasta Wrocławia, dla 240 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.
2. Forma zapytania:

ogłoszenie nr 2021-30134-76474 w Bazie Konkurencyjności oraz
publikacja na stronie www.platformazakupowa.pl – ID 76474 z dnia 27.10.2021r.;
forma odpowiedzi:
1.Miejsce, formy i termin złożenia oferty:
1.1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląskie
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pokój nr 115,
nie później niż do dn. 4 listopada 2021r. do godz. 12:00
lub
1.2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesyłać przy pomocy platformy zakupowej
nie później niż do dn. 4 listopada 2021r. do godz. 12:00. Postępowanie dostępne jest
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings

3. Wymagany termin realizacji:
Realizacja usługi nastąpi w terminie od podpisania umowy do dn. 23 czerwca 2023r.
z wyłączeniem miesięcy: lipiec – sierpień 2022 r.
4. Szacowana wartość zamówienia: 56.130,08 zł netto; 13.147,37 EURO
5. Kryteria wyboru oferty:
a. cena – 60%
cena minimalna
Wartość punktowa ceny = cena minimalna
cena oferty badanej * 60
b. dodatkowa, ponad wymagane 2 osoby, ilość prowadzących zajęcia, spełniających
wymagania określone przez Zamawiającego – 20%

c. dodatkowa ilość form doskonalenia zawodowego z zakresu bankowości lub finansów
ukończonych przez prowadzących zajęcia, ponad podstawowe wymagane przez
Zamawiającego kwalifikacje – 20%
5.1 Na podstawie kryterium określonego pod lit. a Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60
punktów.
5.2. Na podstawie kryterium określonego w pkt. 9.1 lit. b Wykonawca może uzyskać
maksymalnie 20 punktów. Za każdą dodatkową osobę prowadzącą zajęcia, spełniającą
wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca może uzyskać 10 punktów.
5.3. Na podstawie kryterium określonego pod lit. c Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20
punktów. Za każdą dodatkową formę doskonalenia zawodowego z zakresu bankowości lub
finansów ukończoną przez prowadzących zajęcia ponad podstawowe wymagane przez
Zamawiającego kwalifikacje Wykonawca może uzyskać 5 punktów.
5.4. Na podstawie kryteriów określonych w pkt. 5 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100
punktów.
5.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria.
6. W wyznaczonym terminie, do dnia 04.11.2021r. do godziny 12.00 wpłynęły dwie oferty:
6.1. Konsorcjum:
Wojciech Pieniński, ul. Chałupnicza 5, 51-503 Wrocław
Anna Grzybowska, ul. Sterowcowi 6/1, 54-130 Wrocław
Elżbieta Konieczna, ul. Sycowska 13G, 51-319 Wrocław
Marlena Bujok- Bercz, ul. Wiosenna 1, 51-080 Gniechowice
Pełnomocnik: Wojciech Pieniński; ul. Chałupnicza 5, 51-503 Wrocław
cena: 66.000,00 zł netto; 66.000,00 zł brutto
6.2. Konsorcjum:
Alina Dziurkowska, ul. Bieszczadzka 15/13, 59-300 Lubin;
Aleksandra Grobelna, ul. Celtycka17/3, 45-153 Wrocław;
Marzanna Nowacka-Duda, ul. Słoneczna 6, 55-330 Wilkoszyn;
Lidia Belof-Litwiniuk, ul. Rogowska66/2, 54-440 Wrocław
Pełnomocnik: Katarzyna Targaszewska-Ordoń, Plac T.Kościuszki 23/3, 50-026 Wrocław
cena: 48.779,84 zł netto; 59.999,20 zł brutto
7. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie pkt 14 „Zaproszenia do składania ofert”
DG.340.95.21 z dnia 13.10.2021r. cyt. „…14. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji przed
zawarciem umowy dotyczące np. ostatecznego zakresu prac, terminu realizacji, ceny wybranej
oferty…”
Legnica, dnia 06.12.2021r.
Sporządziła: Violetta Piwońska
Zatwierdził
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