
Znak: AG.I.272.1.5.2019                                                                                                Kielce dn. 20 marca 2019 r. 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp” w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia 

informację o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne pn. „Zorganizowanie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców 

dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce”.     

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty dla: 

 - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 złożoną przez:  

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce  

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 267 190,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego 

kryterium: „Cena” z wagą 60%, „Doświadczenie Opiekuna w realizacji i obsłudze szkoleń/kursów finansowanych 

ze środków UE” z wagą 20% oraz „Dysponowanie osobami wywodzącymi się ze społeczności migracyjnej” z wagą 

20% określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 

Nr 

oferty 

Firma, nazwa oraz adres 

Wykonawcy: 

Liczba 

punktów 

otrzymanych  

w kryterium 

„Cena” 

Liczba punktów 

otrzymanych  

w kryterium 
„Doświadczenie 

Opiekuna w 
realizacji i obsłudze 

szkoleń/kursów 
finansowanych ze 

środków UE” 

Liczba punktów 

otrzymanych  

w kryterium 
„Dysponowanie 

osobami 
wywodzącymi się 
ze społeczności 

migracyjnej” 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 

Stowarzyszenie Integracja  

Europa – Wschód,  

ul. Sienkiewicza 65,                  

25-002 Kielce 

42,19 pkt 20 pkt 20 pkt 82,19 pkt 

2  

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego 

„AWANS” w Skarżysku – Kamiennej,       

ul. Sokola 28,  

26-110 Skarżysko - Kamienna 

48,22 pkt 20 pkt 0 pkt 68,22 pkt 

3 

Fundacja Współpracy                

Polsko-Ukraińskiej U-WORK,                      

ul. Marii Skłodowskiej Curie 5/3,       

31-025 Kraków 

Zamawiający nie przyznał punktów z powodu odrzucenia oferty na podstawie 

Rozdz. VI ust. 5 pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu  

4 

Akademia Przedsiębiorczości  

Sp. z o.o., ul. Targowa 18/5,  

25-520 Kielce 

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt 

 

2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta: Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp – termin podpisania umowy 

nastąpi po dniu 25 marca 2019 r. 

 


