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Protokół oceny ofert z postępowania dla zamówienia publicznego  

o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych 

od 50.000 zł  do 130.000,00 PLN 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia – nazwa, krótki opis: 

Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych – terapia przez dramę – dla 

wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego. 

(udzielenie wsparcia wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, 

prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 4 

warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej prezentacji wyników pracy 

uczestników w siedzibie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy) 

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, Oś 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 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 2023-40457-149201 w Bazie Konkurencyjności   

z dnia 6.03.2023 r. oraz publikacja na stronie www.platformazakupowa.pl – ID 736560 

z dnia 6.03.2023 r.;  

3. Forma odpowiedzi:  

 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląskie Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pokój nr 115, nie 

później niż do dnia 16.03.2023 r. do godz. 13:00 

lub  

 w formie elektronicznej przy pomocy platformy zakupowej nie później niż do 

dnia 16.03.2023 r. do godz. 13:00 

Postępowanie dostępne jest pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings  

4. Termin realizacji:  

Realizacja usługi nastąpi w terminie od podpisania umowy do dn. 23 czerwca 2023 r.  

Szacowana wartość zamówienia: 19 024,39 zł netto; 4 271,69  EURO 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/centrum_zamek/proceedings


 

 

5. Kryteria wyboru oferty:  

a. cena – 80% 

 

                                                cena minimalna 

Wartość punktowa ceny = --------------------------- * 80 

                                              cena oferty badanej 

 

 

b. dodatkowa, ponad 2 osoby, liczba prowadzących spełniających warunki 
stawiane przez Zamawiającego – 20%  

6.1 Na podstawie kryterium określonego w lit. a Wykonawca może uzyskać 

maksymalnie   80 punktów. 

6.2 Na podstawie kryterium określonego w lit. b Wykonawca może uzyskać 

maksymalnie 20 punktów. Za każdą dodatkową osobę prowadzącą zajęcia, 

spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca może 

uzyskać 10 punktów. 

6.3 Na podstawie kryteriów określonych w pkt. 6 Wykonawca może uzyskać 

maksymalnie 100 punktów.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 

sumaryczną liczbę punktów za wszystkie kryteria.  

7. W wyznaczonym terminie do dnia 16.03.2023 r. do godziny 13:00 wpłynęła 1 oferta na 

realizację części 1 zamówienia: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 
Cena oferty brutto Uwagi 

1. 

Centrum Doradczo-Szkoleniowe OPTIMUM 

Małgorzata Czekaj 

ul. Chojnowska 62 lok. 1, 59-220 Legnica 

NIP: 691 117 72 03 

23 400,00 zł - 

 

8. Rozstrzygnięcie postępowania: 

        Streszczenie i ocena oferty 

Lp. Firma 
Ocena oferty  

w poszczególnych kryteriach 

Punktacja 

oferty 

1. 

Centrum Doradczo-Szkoleniowe OPTIMUM 

Małgorzata Czekaj 

ul. Chojnowska 62 lok. 1, 59-220 Legnica 

NIP: 691 117 72 03 

a. 80,00 pkt. 

b. 20,00 pkt. 

100,00  

punktów 

 

9. Wybrana została oferta nr 1. 

 

 

 



 

 

10. Wykonawca zamówienia:  

Centrum Doradczo-Szkoleniowe OPTIMUM Małgorzata Czekaj, ul. Chojnowska 62 lok. 1,  

59-220 Legnica, NIP: 691 117 72 03 

Legnica, dnia 20 marca 2023 r. 

 

Sporządził:   

Paweł Jankowiak 

 

Zatwierdził: 

 

 

dyrektor 

Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Językowego Kadr  

w Legnicy 
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