
Legnica, dn. 07.06.2022 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Tytuł postępowania: „Intensywny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym” 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Wł. Andersa 2 

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) 

Znak postępowania: CAZ-RZL.253.15.2022.EŻB 

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP00116059/01 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację. 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Dolnośląski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego Oddział I we Wrocławiu – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. W jej wyniku Zamawiający stwierdził, że 

wykonawca Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu – Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego w Legnicy, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu. Zamawiający stwierdził również, że oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu.  

W ramach przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert oferta wykonawcy otrzymała 

największą liczbę punktów i tym samym została oceniona jako oferta najkorzystniejsza. Oferta 

tego wykonawcy w ramach kryteriów otrzymała łącznie 100 punktów. 

Zatwierdzam 

 

                                              Z up. STAROSTY 

                                              Grażyna Laurowska 

                                             Dyrektor 

                                          Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy 

                                          /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Nazwa/imię i nazwisko 

wykonawcy 

siedziba albo miejsce 

zamieszkania jeśli jest 

miejscem wykonywania 

działalności gospodarczej 

Punktacja przyznana w kryterium (pkt) 
Łączna 

punktacja 

Cena 

ryczałtowa 

brutto (zł) 

(waga – 

60%) 

max 60 pkt 

Doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji 

zamówienia (max 30 pkt)  

1 kurs – 0 pkt (warunek 

udziału w postępowaniu) 

2 kursy – 10% (10 pkt) 

3 – 4 kursy – 20% (20 

pkt) 

5 i więcej kursów – 30% 

(30 pkt) 

Posiadanie przez wykonawcę 

certyfikatu jakości usług 

(max 10 pkt)- Jednostka 

szkoleniowa / instytucja 

szkoleniowa posiada 

aktualny certyfikat, 

akredytację – TAK – (10 pkt) 

Jednostka szkoleniowa / 

instytucja szkoleniowa nie 

posiada certyfikatu, 

akredytacji – NIE – (0 pkt). 

 

Miedziowe Centrum 

Kształcenia Kadr Sp. z o. o.  

Lubin 

38,35 10 10 58,35 

Dolnośląski Zakład 

Doskonalenia Zawodowego 

Oddział I we Wrocławiu – 

Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego w Legnicy 

60 
30 10 100 
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