
 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 
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Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” 

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

„Bezpieczna przystań” 

Znak: AG.I.272.1.10.2019                                                                                                    Kielce, dn. 29 kwietnia 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 informuje  

o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.: 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców” w zakresie CZĘŚCI III - „Kursy 

językowe (branżowe) na poziomie podstawowym (poziom A1 do B1).  

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 

     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez: 

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 61 920,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium: cena  

z wagą 60 %, doświadczenie personelu w organizacji i obsłudze szkoleń/kursów dla cudzoziemców z wagą 20 % oraz 

doświadczenie personelu przy szkoleniach finansowanych ze środków UE 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: 

 

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  

4 maja 2019 r. 
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2 
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Targowa 18/5, 25-520 Kielce 
60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt 


